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ْ      َّ      احلمد هلل وحده، والصَّالة والسَّالم على َمْن ال نيبَّ بعده:  َ       َّ       َّ                  
َ                                هذه رسالٌة علميٌَّة مقدَّمٌة ِمَن الباحثة: أمل عبد العزيز الظفريي  ِ  ٌ َّ     ٌَّ      ٌ         

           ِ    ُ                / جامعة أمِ  الُقرى؛ وهي بعنوان:                ُّ         رجة املاجستري يف ختصُّص العقيدة      لنيل د
َ                    ُّ   َّ  فيما اشتهر ِمَن األحزاب واألوراد الصُّوفيَّة"            َّ  املآخذ العقديَّة  "  ِ            

ِ                وقددد اناولددُي فيهددا األحددزاب واألوراد الصُّددوفيَّة، وبيددان مددا خالٍهددا ِمددِن ا ددرا   عقدددي     ِ                   َّ   ُّ                         ُ    قددد          
ُ                        يُفضي مبُعَتِقِده إىل الشِ رك والكفر، وُُمالفتها ملا جاء يف كتاب هللا               ِ         ِ  ِ    َّ     الصَّدييية        ِ   ة نبي ِد     َّ وسدنَّ   ¸ ُ      ُ َ 

    َّ     الثَّابتة.
ُ        وبيِ نُي فيهدا ا ُ      ُّ   َّ       ِ  ملشدرو  واملمندو  يف األاكدار واألوراد، ُمَعر َِجدةى علدى أهدرِ  اُدُرف الصُّدوفيَّة، وأهدرِ      ِ   ُ َ  ى        ِ    ِ  َ  ُ                                

ُّدُرف الصُّدوفيَّة، وأهدرِ  مدا  َّ  ليفد   ُ      ُّ   َّ       ِ      َّ       عقائدها وأبدر  الشَّصصديَّاف فيهدا، مدر اكدر أهدرِ  امل لَّفداف يف ال ُّ         َّ      ِ                   َّ   َّ                 
                    ُّ   َّ   األحزاب واألوراد الصُّوفيَّة. يف

ُ                     وقد استعرضُي هذا املوضو  يف متهيد                        وأربعة فصول  وخامتة :            
    َّ                         ُّ   َّ                    ُّ    التَّمهيد: وحيتوي على اعريف الصُّوفيَّة ونشأهتا، ومراحل اٍوُّرها.

          َّ           ِ           َّ  ِ                   ُّ   َّ                 الفصل األوَّل: بيان أهرِ  مصادر التَّلقِ ي واالستدالل عند الصُّوفيَّة، وأشهر عقائدهر.
ُُّرف الصُّوفيَّة، نشأهتا وعقائدها.           َّ                ُُّ      ُّ   َّ                  الفصل الثَّاين: اكر أشهر ال

   َّ        ُّ                       ُّ   َّ  لنَّقد العامُّ على األحزاب واألوراد الصُّوفيَّة.         َّ      الفصل الثَّالث: ا
                    ُّ   َّ   األحزاب واألوراد الصُّوفيَّة،         َّ        ُّ             َّ   الفصل الرَّابر: أهرُّ املآخذ العقديَّة يف

    َّ ُ                      وبوَّبُتها حبسب أبواب العقيدة.
َ               اخلامتة: وضمَّنُتها أهرَّ النَّتائج والتَّوصياف الَّيت خلصُي هبا ِمَن البيث؛ ومنها:  ِ     ُ      َّ        َّ         َّ    َّ       ُ َّ           

  ِ إىل             فضي بقائلها       ُ ، قد اُ    ة            َّ مزالق عقديَّ    ْ نْ           ِ وما فيها مِ    ، ة   َّ وفيَّ                   ُّ لألحزاب واألوراد الصُّ       ُّ نبُّ      َّ ة التَّ  َّ يَّ    ِ أه   
   ¸.                لكفر واإلشراك ابهلل  ا

 .األحزاب واألوراد ِمْن أهرِ  وسائل الصُّوفيَّة يف بثِ  أفكارهر، ونشر عقائدهر الباالة                                ِ      َّ   ُّ           ِ     ْ  ِ                

 ف والنُّصدددددو                               ُّ   َّ                      عددددددم االابددددد ار ابألحدددددزاب واألوراد الصُّدددددوفيَّة عندددددد شدددددينها ومل هدددددا اب ا    ُّ      
    َّ   َّ                              ُّ َّ     َّ        َّ     الشَّرعيَّة، بل جيب عرضها على الكتاب والسُّنَّة الصَّييية الثَّابتة.



 

   

Abstract
Praise be to Allah, and prayers and peace be upon whom there is no prophet 

after. 

This is an academic dissertation submitted by the researcher, Amal 

Abdulaziz Al-Dhafeeri to obtain the Master’s Degree in the Major of Aqeedah 

from Umm Al-Qura University  with the following title: “The Doctrinal Flaws in 

the Common Sufi Units and Chapters of Dhikr”.   

I have tackled the Sufi Units and Chapters of Dhikr and explained the 

doctrinal deviation that they contain and which lead its believer to polytheism 

and blasphemy. They are inconsistent with the Allah’s Book and the Prophet’s 

sound Sunnah.  

I explained the permissible and the prohibited in the Dhikr and wirds, 

referring to the most important Sufi orders (Turuk), the most important beliefs, 

the most prominent personalities, the most important literature on the Sufi orders, 

and the most important authored materials in the Sufi Units and Chapters of 

Dhikr. 

I have presented this topic in an introduction, four chapters and a 

conclusion.  

The introduction: The definition of Sufism, its establishment and stages of 

its progress.  

The first chapter: Clarification of Sufism’s most important sources of 

reception and evidence and the most famous beliefs.  

The second chapter: Explanation of Sufi orders, their creation and beliefs.  

The third chapter: General criticism on Sufi Units and Chapters of Dhikr.  

The fourth chapter: The most significant doctrinal flaws Sufi Units and 

Chapters of Dhikr and I classified them according to the entries of Islamic 

doctrine.  

The conclusion: The most important results and recommendations that the 

researcher found.  

 The importance of being alert to the Sufi Units and Chapters of Dhikr and 

the doctrinal drawbacks they contain and may lead to blasphemy and 

polytheism.  

 The Sufi Units and Chapters of Dhikr are the most important tools of 

Sufism to disseminate its ideologies and spread its false beliefs. 

Not to be fooled by the Sufi Units and Chapters of Dhikr when fed with 

texts of the Qur’an and Hadith. They should be compared to the Holy Qur’an and 

authentic Sunnah.  



 

   

ُ     ََ         َّ َ فهددو الدددُمعل َعلَددى مددا اقدددَّمَ  ََ                        ِ َّ   َعلَددى متددام النعمددة واكتمددال امِلنَّددة؛     هللا     أمحددد            ، وهددو صدداحب        
م واملُدد  ُ املُ    ،     ِ الفضددلِ                ََ                                        َّ      فأمحددده سددبيان  َعلَددى ايسددريه سددبل العلددر والددتعلر، وامتناندد  علدديَّ  متددام     ِ    خِ ر،  ِ      ُ قدددِ 

ْ    َّ َهددِذِه الرسددالة، فاحلمددد هلل محْددَد الشدداكرين الددذاكرين أْن بلَّ                       َ  ْ                    ِ ِ ِ        غدده َهددذا اليددوَم الَّددِذي اسددعد بِددِ  نفسددي، َ   ِ        ِ َّ    َ        َ    
َ          ويسدعد بِدِ  أحبدائي، واتيقدق فيد  أمنيدة والددي الغدال  متدامي لدراسديت، وال يسدُعه يف َهدذا املقدام       ُ                                                          ِ  ِ      
ِ             إال أْن أشددكر "والدددي الغددال" لعظددير فْضددل  وكرمدد ؛ فقددد كددان ُمعلِ مددي األول الَّددِذي  ر  يف قلدديب  َّ           ِ   ُ                   ْ                             ْ     

ُ      ب القراءة واالاال  والبيث منذ افوليت ح ى شبَّ ُعودي. ُ  َّ                          ُحبَّ العلر والتعلر، ومأل روحي حب  َّ                                        
ِ     َّ         "والدي الغال"، أضدر بدل يددير َدرَة ُحلمدر وُحلمدي الَّدِذي ضقَّدق بفضدل هللا  َّ       ُ       ُ   َ                              مث مدا ،       

ِ  دثَّددراه بِدددِ   ْ              أندددَي وحبيبدديت "أمدددي الغاليدددة" الدديت ع اددددَِّخر ُوْسدددعها يف إسدددعادي   -ِ                ِمدددن دعدداء  ورجددداء  -  َّ    ِ   ُ    ِ َّ                               َ   
ٍْميدده؛ فقددد كنددُي ُشددْغلَ  ُ  ْ َ وَا   ُ             ْ َ  ها الشدداابَل  َ                         ِ                  فتسددتقبله اببتسددامة ، واددودِ عه بدددعوة  حانيددة    -      ُ وال  لدديُ -        

، فجزاكما هللا خري ما جيزي والداى عن ولده. ِ        َّ                           ى         انري هبا اريقي، ألتمسها جبميل ِس  هللا عليَّ                             
ْ      َ   كددذا أاقددددَّم جبزيدددل الشدددكر وعظدددير االمتندددان لرفيدددق َدْرر وصددداحيب يف ِحلِ دددي واِْرحدددال، َمدددن       ِ    ِ  ِ            ْ  َ                                  َّ        

                                    َ     َّ               ُ  ِ      عد واالاب اب يف سبيل ضقيق اموحي وأملي، َمن الَّل صعاب احلياة وُمنغِ صداهتا   َّ          ُ ضمَّل مشقة البُ 
ِ               ُمسدداِعد "، الَّددِذي قددا ه هددوم املرحلددة واَِبعاهِتددا، فجددزاه هللا عدده   -                         يف سددبيل راحدديت: " وجددي العزيددز    َِ                     ِ َّ        ِ    ُ

ْ     خري اجلزاء وَأْوفاه.  َ           
ِ                    وأُعددرِ اب ابلشددكر َعلَددى َمددن محلددوا هِ ددي، وَفرِحددوا لفرحددي، وضدداقوا ل                    ضدديقي: إخددوخ وأخددواخ،  ُ   ِ          ََ   َ         ِ     َ 

َ  ُ       أكددمكر يْصددُغُرين، إال أنكددر احتويتمددوين كالٍفلددة بيددنكر، كنددتر خددرَي ُمعددل  ل                                             ُ  ُ  ْ   يف   -      بعددد هللا -       
َ َ      ِ  ِ            اجتيدددا  املرحلدددة، كندددتر سدددنداى وعدددورى، بَدْلسدددماى ورحيقددداى، كندددتر خدددرَي َمدددن َخَلفددده يف بِدددرِ  "والددددخ" يف     َ  َ                         ى     ى    َْ    ى       ى        

                              ى          ابيار، فجزاكر هللا خري ما جيزي إخوةى عن أختهر.
ْ         ى              كر َمددن كانددي ل أختدداى حانيددةى، وقلبدداى ر ومدداى، َمددن مدددَّْف إل  يددداى ضمددل ل كددل احلددب    وأشدد    َ              ى      ى       ى      ى  َ     َّ
ِ     ى      ُمتَلمِ سددددةى حاجدددداخ وراببدددداخ، وَمددددن محلددددي معددددي بمدددداالى ِعظامدددداى وأحالمدددداى ِكبدددداراى: أخدددديت    ،        والتقدددددير ِ     ى       ى   ُ َ  ِ   ى                َ               ى 

ْ   وصديقة روحي "سعاد العنزي"، فجزاها هللا خري ما جيزي صاحباى عن صاحبة ؛ لكل ما قدَّمْي،                                                     ى                     َّ 
ْ  وَدَعْي، وَرَجْي.  َ  َ    ْ  َ  َ  

-                                            العرفددان والتقدددير لددواه الغددال: "دولددة الكويددي"               م جبزيددل الشددكر و     َّ أاقدددَّ          ْ يسددرين أنْ     كددذا 
َ ْ                    َعلَدددى ايسدددري انضدددمامي لرَْكدددب الدراسددداف العليدددا،   -ُ  َّ ى                               ُُمدددثَّالى يف وا رة األوقدددا  والشددد ون اإلسدددالمية                  ََ 

ٌ          واددوفري عيددر سددبل الرعايددة للٍلبددة امُلبتَعثددل، والشددكر موصددوٌل إىل إدارة                 ََ      جامعددة أم القددرى َعلَددى مددا                                  ُ  َ                



 

   

َ   الَِّذيَن                  واملشايخ الفضالء        لألسااذة ُ   ِ   ِ                                   ى        َ       ى    ُاولِي  ِمن رعاية  واهتمام  بٍلبة العلر عامةى، واملبتَعثل خاصةى، و    ِ َّ  
ِ ِ         يف إمتدام َهدِذِه الرسدالة  -     بعد هللا-              كان هلر الفضل  َ ِ                                 وإخراِجهدا يف صدورهتا النهائيدة، وعلدى رأسدهر    ،             

ِ ِ         الَِّذي افضَّل ابإلشدرا  َعلَدى َهدِذِه الرسدالة  -       ورعاه      حفظ  هللا-                            فضيلة الشيخ أ. د. ساع القرين   َ    ََ          َّ      ِ َّ  ،   
   َّ                                                           ى ِ                  وسصَّر عير إمكارا  العلمية والعملية يف خدمة العلر وأهل ، وأشكر كالى ِمن املشايخ الفضالء: 
                                                                           فضددديلة الشددديخ أ. د. عبددددهللا الددددميجي، و أ. د. لٍدددف هللا خوجدددة، و د. صدددا  الزهدددراين، و د. 

 ُ           ََ                          ُي ابلتتلمذ َعَلى أيديهر يف مرحلة املاجستري.                َ     ُ ْ بدر الغيث، وعير َمن شرُفْ 
                                                                      وأاقددددم ابلشدددكر اجلزيدددل ألعضددداء جلندددة املناقشدددة الكدددرام: سدددعادة أ. د. سدددلوى ا مدددادي،   

  ََ      ُّ                          َعَلى افضُّلهما بقبول مناقشة الرسالة.  -             حفظهما هللا اعاىل-                         وفضيلة د. عبد هللا بل حوفان 
                        ََ           معلمي: "د. فوا  رضوان" َعَلى ما بذل      ُّ                                       وأخصُّ ابلشكر والتقدير ووافر االمتنان أستااي و 

ِ ِ              ى      ى                واكرَّم ِبِ  عليَّ ِمن جهد  وعلر  ووقي  منذ أْن كاني َهِذِه الرسالة فكرةى وليدةى ح ى انتهدي إىل مدا   َ        ْ                          ِ َّ     ِ ِ  َّ    
         هي علي .

        َّ َ          َّ                                                 ٌ  وأشددكر كددلَّ َمددن أحسددن إلَّ بكلمددة ، وابمددرين بدددعوة ، وكددان لدد  يف مسددريخ العلميددة عالمددٌة 
ْ  ٌ      َّ          ى   وَبْصمٌة، وقدَّم ل معروفاى، أ ْ  و  ادين اموحاى وِهَّةى، وجاد ل ِمن حفاوة نفس  وعٍائد  وكرمد ، وإْن  َ  َّ ى         ِ                                           ى   ِ

            ع أاكر ا  .



 



 

   

¢ 

َّم ََّّن َّإ َّابهلل َّونعوذ َّونستغفره َّونستعينه َّحنمده َّهلل َّوم َّر َّش ََّّن َّاحلمد َّأنفسنا ئاتَّسي  ََّّن َّور
َّهللاَّوددهَّالَّوأشهدَّأنَّالَّإلهَّإال ََّّ،ديَّلهضللَّفالَّهاي ََّّن َّلهَّوم ََّّل َّض َّيهدهَّهللاَّفالَّم ََّّن َّم ََّّ،أعمالنا

َّعبدهَّورسولهد َّحمم ََّّوأشهدَّأن ََّّ،شريكَّله َََّّّ،َّأدَّىَّاألمانة،َّوبلَّغَّالرََّّسالة،َّونصحَّلألمَّة،َّوتركهاَّا ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ   ََََّّّّ َّ  َََّّّ َّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ  َََّّّ َّ
َََََّّّّّعلىَّاحملجَّةَّالبيضاءَّليلهاَّكنهارها،َّالَّيزي َََََّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََََََّّّّّّ  َّ َّ َََّّّ ،َّأمَََّّّغََّّ َّهالكَّ ََََّّّّ َّعنهاَّإالَّ  َّ َََّّّ َّ  َّ ََََّّّّ َّاَّبعد:ََّّ

َّحممََّّف َّبعثَّهللا َّ َّلقد َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ ا َّدَّ َّ َََََّّّّّفرتة َّدني ََّّ َّعلى ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّمَّنَََََّّّّّ َّودروسَََّّّ َّسََََّّّّ َّلرََّّاََّّ  َّ َّل، ََّّ ََّّ َّ َّ َّالسََََّّّّ َّنَََّّّ َّمَََََّّّّّ َّوانتشارَََّّّ َّبََََّّّّ َّ َّل، ََّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ
َّللعلم،َّوخبأَّاحلقََّّ َّ َّللجهل،َّواندراسَّ َّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ َََََّّّّّ  َّ ََّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّدّتَََََّّّّّ َّانممس َّثراره،َّوانمفأتَّأنواره،َّفاان َّنتاج َّبعتتهََّّ

ََََّّّّ َّأنَّب ََّّ َّنيَََّّّهللاَّ َّ   ََََََّّّّّّبهَّالعَّلل،َّوأابنَّبهَّال َّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّلل،َّوأصلحَّبهَّالزَّلل،َّوكانَّعلىَّذلكَّدّتََََََََّّّّّّّّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّتوفَََّّّ َّاهَّهللاَََّّّ
َّالدَََََّّّّّبعدَّأنَّأكملَّهللا َّ  َّبه َََّّّ َّالنَََّّّينََّّ ََََّّّّ َّوختمَّبه َََّّّ َّ ََّّ َّ َّبوَََّّّ ََََّّّّ  َّات،َّوأنزلَّعليهَّأعظمَّالرََََّّّّ َّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّساالت،َّملَّيَََّّّ ََّّ ََّّ َّ رتكَّفيهاَََّّّ

َّ َّلقاجلََّّ َّ َّمقالَََََََّّّّّّّ َّ َّ،َّوالَّملنتقصَََََّّّّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َّسبيلَََََّّّّّ َّ َّوالَّادتيالََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َّ،َّوليسَّلماعنَََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّمدخلَََََّّّّّ َّ َّ َّكَََّّّ،َّ جال، ََّّ َّوالَّربحَّالسََّّ ََّّ ََّّ   َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّمَّلَََّّّ َّ َّ  َّ
َََّّّ َّنَََّّّ َّمََّّ َّ َّيفَّاألقوالَّوالفَّعال،َّالَّإلهَّإالَََّّّعنده ََّّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ  ََََّّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّكماهلاَّ،َّهوَّذوَّالعظمةَّوالجاللَّ  :قالَّتعاىلَّيف
َّوقال.َّ[3{ ]سورة املائدة:مك يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب}

رَّا َّ َّمَّبَّشََّّ   َّ َّ َّ َّالسََّّقامَّماَّحبفظهاََّّ َّ  ]سورة  {ننىن من زن رن مم ام يل}:َّواألرضنيماواتَََََّّّّّ

ََّّ ََّّوسنَّته، [9احلجر: َّ َّتبعَََّّّذلكَّيفََّّ اَََّّّ َّ َّفإَّنَّ َّ َّمَّنَََََّّّّّ َََّّّالذََّّكر،ََّّ    َّ ََّّ َّاألمَّةَّوواقعَََّّّ َّ َّأبنَََّّّيشهدََّّ َّ َّ َّالسَّنَّةَّدفظََّّهللاََّّ َََّّّ
َّ َّمَّنَََّّّهلاَّانتدبَّديثَّكذلك، َّفَّاظَّ َّدََََّّّّ  ََّّ َّاألمَّةََّّ َّ َّ َّمَّنَََّّّورجاالهتاََّّ ََّّومعانيها،َّألفاظهاَّضبطََّّ  َّوبنيَّ  َّ َََّّّ
َََََّّّّّ َّةَّطاجفةََََّّّّ َّألمََّّاَّيفَّدامَّماَّكذلكَّتبقىَّأنَّهللاََّّووعدَّمبانيها،َّومجيلَّإعجازها َّ  َّابحلقََََََّّّّّّ َّ ظاهرينَََّّّ
َّ َّوابلسََّّ ََّّ َّ  َّةَّقاجمني،َّوعلىَّالدََََّّّّ َّنَََّّّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ َّينَّساجرينَّومبنهاجَّالنَََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّبوَََّّّ َّكذلكَّوعلىَّذلكَّدّتَََّّّ َّ َّةَّمستمساني،َّوهم َّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ

َّزاغَّمَََّّّ،َّأييتَّأمرَّهللا ََّّ َّوما َّ ََّّ َّ َّ َّزاغََََّّّّ َّنَََََّّّّّ ََّّ َّاألمََََّّّّ َّنَََّّّ َّمَََََّّّّّ َّإالَََّّّ َّ َّة ََّّ َّ َّتناََََّّّّ َّنََََّّّّ ََّّمَََّّّ وسلكَّسبيلََّّ،طريقَّاهلدىعنَّبَََّّّ
ََّّرَّدى،ال َّ َّوتبعَّيفَّذلكَّالمََََّّّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّفضلَََّّّ،واجفَّاملبتدعةَََّّّ َّ َّ َّعنَّالمََََّّّّ ََََّّّّ ريقَّاملستقيمَّدنيَّعمدَّإىلَّنفسهَّوألزمهاََّّ

َََّّّ َّمباَّالَّيلزمها،َّواتََّّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َّ َّبعَّيفَّذلكَّهواهَّوشهوتهَّيفَّفهمَّنصوصَّالاتابَّوالسَََََّّّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َّ  َّة،َّواالبتداعَّيفَّالدََََّّّّ َّنَََّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ينََََّّّّ
َّ َّماَّليسَّمنهَّتضليالََّّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ َّ َّوجهالََََََََّّّّّّّّ َّ َّ َّ. 

ُ                             اا ع ل ر  هذا فإن  م ن  أكثر الفرف ابتداع ا؛ وال يت ا ظ ه ر  بدعتها وضاللتها بوضوح  اتم   إ  َ  ْ ْ                   ى      َّ  َ   ِ َّ         َ  ُِ    
ما ليس من ،  ُ                          َّ                 ُّ   َّ                       مل صالفتها الفٍر والعقول الس ليمة؛ هي فرقة الص وفي ة، فقد ابتدعوا يف دين هللا 

ا هدف  أن ي قر  هب ، إَّن  ْ          َّ          ُ   ِ  مد عل أبن  ما أاوا ب  م ن  ضالل           ُ          ُ   ِ        ر إىل هللا   لفى، وليس ي قر  ب إىل هللا   َّ     َّ            ِ 
 بدين  ووحي .   َّ    َّ  ُّ إال  الت مس ر



 

   

َ                   أعٍوا ما ع ي عط  ابريهر م ن  الكراماف واحلظواف  ر         ُّ   َّ           َّ وعماد الص وفي ة يف ضالهلر أّن    ِ       َ   ُ           
ٍ ر ف لديهر جمتهدون   ْ    ِ           َّ                 ُُّ                 والكشوفاف واإلهلاماف م ن  رب   األرض والس ماواف، ومشايخ ال  ِ                   

َ          أفضل م ن  األنبياء كالفقهاء، بل مراابهر  َ                        ، اخند  هبر ف ام  م ن  البشر إلظهارهر العبادة چ     ِ   ِ  ٌ             
ر م ن  أهل الد  انة والص الح،  ْ         ِ         َّ    والز هد، ح ى  خدعوا العام ة ال ذين أحسنوا الظ ن  هبر معتقدين أّن   ِ  َّ              َّ َّ              َّ    َّ            َّ      ُّ    

َ                      ُّ        َّ                              نفس  ا يد ع ة  صاحلة  اتوف ل ك الد نيا وملذ اهتا واإلقبال على ا خرة والعمل هل  ُّ ل  فك ا يسهل       َ   
                          ُّ   خداعها مبظاهر العبادة والز هد.

، ونشرهر لبدعهر بش ى  الوسائل، ح ى  ل ب س وا لألمر ابري و  ُ            مر فشو   أمرهر يف الوقي احلال   َّ َ  َّ            َّ                    ِ                    ِ      
َ              ُّ  ُّ        َّ      َّ              َّ       َّ      َّ                ل ب وس  ، وع يعد الص ويف  ااك الر جل الد رويش الفقري، ال ذي يتكف ف املار  عٍااه، واملزابل    َُ 

ِ َّ واحلشوش مأواه، بل قد جند ُم    ْ   ِ َ         ن  يعتنق الص وفي ة مذهب ا ومعتقد ا ودعوة  هو م ن  ع لي ة القوم                         ْ           ُّ   َّ      ى        ى       ى    ِ 
َ  ََّ          َّ وساداهتر وك مائهر؛ ُم  ن  يتبو أ املناصب الر فيعة العالية، ومنهر م ن  اد ل ب س  ابلعلر وا ش ب    أبهل ، ح ى    َ         َ َّ َ  َ   ْ  َ                    َّ            َّ      ْ َّ ِ         ُ         
                   ُ                                                َّ أصبح ل  االب علر  وم ريدون، وهر مر هذا جمتهدون يف نشر بدعهر وضالالهتر بش ى  
َ  ُّ                                                        الوسائل، وقد ي س م وّنا بغري ا ها، وير وّنا بغري ر ها، فيسهل االخندا  هبر واالجنذاب   ُ             

  رائهر.

 ارواب           َّ والباال ح ى                ِ خلٍوا بل احلق   و وأداّنر وعباداهتر،  عقائدهراس           َّ وا على الن   ُ س   َّ ب   َ ل  ف
 سوقهر وانتشر عباداهتر وعقائدهر.بضاعتهر ويقوم 

على - ائل، فقد رأيي أن أدفر          َّ ة هجمة الص          َّ ا عن األم            ى اهر، ودفاع                  َّ ألجل هذا اخلٍر الد  و 
ُ ل      َ بد       ُ ة، وأ     َّ وفي             ُّ تها فرف الص       َّ يت ابن    َّ ال    ِ     َ ب           ُّ ة بعض الش        َّ عن األم   -قدر اجلهد واالستٍاعة ة      َّ للعام    ِ 

فرف   ْ ن                        ِ الر ما اقوم ب  اوائف م    ْ ن      ِ ، وم                                               واملنصدعل دسائس القوم فيما ع خيٍر على ابل مسلر  
ا         َّ  اعمل أّن   ،واألوراد (1)لعقيدهتر والبيس ابالهر يف لباس بعض األحزاب      نشر    ْ ن     ِ ة م     َّ وفي     ُّ الص  

   ٌ اف   َ ي   َّ م   َ س                    ُ ، وهذه األحزاب هلا م  ¸ ُ    ِ        وا قر  ب  إىل هللا  ا فاف  َ ن             ِ رور وضمي  م     ُّ الش    َ ن             ِ اعصر املرء م  
  َ ن       ِ وها م  و          َّ    و"حزب الن صر"  "ٍف       ُّ حزب الل  "و "        ِ حزب الم   "و "حزب البيركد "عندهر         ٌ مشهورة  

ٍ           َّ األحزاب ال    الكرمي مر خلط الر أبلفاظ القربن    ة   َ ن    َّ يد   َ ع   ُ م          أدعية    َ ق   ْ ف            َ بصياابتها و   ُ  ر ف               ُّ يت قام  عماء ال
الر األحزاب بعض وقد اتضمن ،  ُّ ي                          ِ ينصد  هبا وبفائدهتا العام   اليت قد    َّ   َّ  الن بوي ة ة  َّ ن           ُّ ونصو  الس  
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                     واالستعااة بتعويذاف   ،أصياب القبورحلل و     َّ والص ا چابألنبياء ل   ُّ وس     َّ الت    َ ن     ِ ة م              َّ املآخذ العقدي  
 اع ارد هب        وصفاف                وس ال  أب اء                             ُّ َّ  مبا ع يوصف ب  يف الكتاب والس ن ة، ووصف هللا  ،ع ارد

 صو .   ُّ الن  
 يسهل كما العباد، على وأيسرها العباداف أسهل ِ  ْ م ن   األحزاب هذه استعمال كان  َّ مل او 
َ  ْ ل م ن   هبا االخندا  هللا  لعباد    ُّ  الن صح    ُّ َّ الس ن ة أهل على     ى لزام ا فها، كانيوضع ة   ُّ َّ الس ن   صييح جيهل ِ 
   هذه انتشار وسهولة سرعة ِ  ْ م ن   ا ن ُ    ي الحظ ما هذا وسبب       َّ  والعام ة، والعلماء     َّ األئم ة ِ  َ م ن 

     ِ    ككتي  ب    َّ  ى جم ار      َّ يو    ما      َّ        واخلاص ة، فمنها      َّ العام ة أيدي يف      ٌ متاحة   فهي واوافرها األحزاب واألوراد
َ  َّ ُ وي ض م ن   ُ    ي رسل ما ومنها ب ، واالحتفاظ محل  هليس للجيب  وقد    َّ  َّ  الذ كي ة، اهلوااف اٍبيقاف يف  ُ 
رك فيها     ُّ الغث   امتزاب ر   َّ ح ى   ابلباال،     ُّ واحلق      َّ     ابلت وحيد،    َّ        ِ   ابلس مل، والش    أو      بية   جبزء ليأاون   َّ إّن 
َ    م شتد ه ر         ضعيف   أو       صييح         حديث   ار       َّ    والد عواف األلفاظ بعض علي   ُ      وي ضيفون األلسنة على ُ   َ 
، ِ  ْ م ن   فيها مبا      ِ  املتلق  ي يشعر أن دون       َّ  العقدي ة، املآخذ بعض     َّ اتضم ن   َّ ال يت ون      ضالل   ما منها      َّ  ويتصري 

ُ    الك ر ابف، وافريج احلوائج، وقضاء    َّ   الت يصل كأوراد ب     َّ  ُّ الت عل ق ويسهل    َّ  الن اس حاجاف ُ    ي المس  ُ    
      َّ العام ة      َّ   فتتلق اها األمور، هذه ملثل العٍشى األنفس ُ    ي المس  َّ ُم ا وابريها األعداء، على     َّ  والن صر
 .    ِ     والر  عاية واحلفظ   َ    ابلق بول
، -األحزاب واألوراد- َّ             ُ ِ  َّ ى                                    مل ا كاني احلاجة م ل ي ة  إلظهار بدعهر وبيان ضالهلر يف هذا الباب و 

ْ  وكشف ادليسهر واعريتهر م ن  االستتار ابلد  ين وأهل ، ر اب بي  يف املساهة جبهد املقل   املتم  ئ م ن    ِ   ِ      ِ                   ُ  ِ  َ           ِ              َ  ِ                      
ٍ  ر ها وكلماف  أنقلها يف رساليت هذه ال يت عنوني   ،        َّ    َّ    ول والقو ة إال  ابهلل احل ُ  م ن  خالل أحر   أ س        َّ                                 ُ ِ  َ  ُ            ْ  ِ

َ    راجية  م ن  هللا ، (                                                       املآخذ العقدي ة فيما اشتهر م ن  األحزاب واألوراد الص وفي ة)هلا بددد:  أن       ى ِ 
ْ            َّ         َّ       ى            أكون ُم  ن  يدخل يف خريي ة هذه األم ة مصداق ا لقول  اعاىل َّ ِ  مه جه ين ىن من}:      

         ى ، وامتثاال  [111{ ]سورة بل عمران:نئ ىييي مي خي حي جي يه ىه
    ِ      َّ      الد  ين الن صيية، »قال:  رسول هللا   َّ ن  قال: أ      ُ  َ              َّ   ِ  يف ما ي رو ى عن متير  الد اري           َّ ِ  ألمر الن يب   

ْ                                      َّ             َّ   قلنا: ل م ن  ا رسول هللا؟ قال: هلل وكتاب  ولرسول  وألئم ة املسلمل وعام تهر  َ    ٌ  حسنة        ٌ  ول قدوة   ، (1)«      ِ 
ء العاملل العاملل وعلى رأسهر شيخ اإلسالم ابن ايمية  ْ                َّ                                                يف الر م ن  أهل العلر األجال   ِ      ¬ 

                             َّ ُّ        َّ   ِ                                  ى       حل قال يف رسالت  املوسومة: "الر د  على الش اال   يف حزبي ": "ولوال ما أوجب  هللا نصيية  للصلق 
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ٌ  وأمثال  حاجة ، ولكن كثري   -      ى           َّ    ِ قاصدا  أر حسن الش اال    -         ِ                         ببيان احلق   ملا كان إىل بيان كالم هذا            ٌ           
َ                               ى  م ن  الن اس أيخذون الكالم ال ذي ال يعلمون ما اشتمل علي  م ن  الباال، فيقتدون مبا في  اعتقاد ا   ِ                          َّ                 َّ     َ  ِ

، وي دع ون الن اس إىل الر" ُ       َّ          وعمال   .(1)    ى   َ  
                                                               املوضوع وإظهار أه  ي ته، وزايدة اإليضاح له، فإّن   سأعرض لذلك فيما أهداف لبيان و 

                                   احملاور املنتظمة يف الن  قاط الت الية:           سيأيت م ن  

 

 على مباحث يف الر وعرض    َّ   الس لف، لعقيدة صالفة    ُ الدم   األلفاظ ِ  َ م ن   فيها ما استقراء -1
 .وأبواهبا العقيدة مسائل أصول

 ة ونشأهتا وعقائدها.   َّ وفي         ُّ فرف الص            ِ بيان أهر    -2
 ووج  املصالفة فيها.    ُّ   َّ  الص وفي ة، ألحوال واملقاماف لدىاببيان عالقة األاكار واألوراد  -3
 وكشف     َّ   الغر اء،     َّ    والش ريعة    َّ   الص ييح    َّ  الن هج إىل    ُّ   َّ ابلص وفي ة    َّ األم ة أبناء ِ  ْ م ن      َّ ااب    َ  ِ م ن   عوةد -3
 ألفاظها بعض يف اصل     َّ   عقدي ة   مآخذ على واألوراد األحزاب الر اشتمال وبيان عنهر، الغشاوة

 .   َّ    الت وحيد أصل يف القدح إىل

 

                                      تكمن أه  ي ة املوضوع يف الن  قاط اآلتية:
                    ُ                                             َّ   حفظ عقيدة املسلر ُما ي نافيها أو يقدح يف كماهلا يف جانب العباداف القولي ة   -1

 ة.           َّ   َّ كاألوراد الش رعي  
ْ             ظن  كثري  م ن  العام ة وبعض اخلاص ة ح ى  ُم  ن  اا سر ابالستقامة م ن  البة العلر  -2  ِ            َّ    ِ َّ ِ  َّ    َّ           َّ       َ  ِ َّ ْ ُم  ن  -  ُّ      ِ 

ٍ لر على اإلرث الص ويف    الفاف وال مآخذ عقدي ة  عند الص وفي ة يف هذه األحزاب  -    َّ               ُّ   ِ ع ي ُ                   َّ          ُّ   َّ               أبن ال ُم       
الفتهر فقط يف اجلانب الت عب دي   الس لوكي   واجملاهداف الن فسي ة. ا كاني ُم  ُ                       َّ  ُّ  ِ     ُّ    ِ              َّ   َّ  واألوراد، وإَّن         َّ             

ْ  احلصول عليها م ن                               ُّ   َّ          َّ          انتشار بعض األحزاب واألوراد الص وفي ة بل العام ة، وسهولة  -3  ِ            
ٍ وائف الص وفي ة، أو م ن  خالل الت ٍبيقاف اجمل اني ة  ْ         َّ         َّ   َّ  خالل الت و يعاف اجمل اني ة م ن  قبل أابا  ال  ِ      َّ   ُّ        َّ               ْ  ِ  َّ   َّ         َّ       
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                                ِ             َّ              َّ             َّ  تاحة يف متناول األيدي يف وسائل االا  صال اإللك وني ة أو مواقر الت واصل االجتماعي ة.    ُ الدم  
          ُّ   َّ      ُ             األوراد الص وفي ة وما ي صاحبها، حيث                       َّ             خٍورة بعض املآخذ العقدي ة يف األحزاب و  -3

رك بنوعي  األصغر واألكم.                  ِ                       يصل بعضها إىل الش  
ْ           َّ   عدم إدراك البعض ما اتضم ن  بعض األوراد املتداولة م ن  مآخذ عقدي ة . -5  ِ                       َّ                        
                                ُّ   َّ                            املساهة يف دحض االف اءاف يف نسبة الص وفي ة بعض األحزاب واألوراد إىل بعض  -6

         ٌ  منها براء .              َّ         أهل العلر والص احلل، وهر 
                               َّ        ى      ى                          َّ  اراباط األوراد حبياة املسلر اليومي ة اراباا ا وثيق ا فهي إحدى العباداف القولي ة  -1

       َّ    َّ                ٌ                 املستيب ة ال يت ال ختلو منها ساعة  يف ليل  أو ّنار .
ْ            ِ          َّ                       اراباط املوضو  جبانب  مهر   م ن  جوانب الد  ين وهو الن صيية هلل ولكتاب  ولرسول   -2  ِ                          

ْ                                  َّ            عظيمة  هي م ن  أعظر شعائره وهي األمر ابملعرو  والن هي عن املنكر.      َّ                  ولعام ة املسلمل، وبشعرية    ِ           
                                                                            واألسباب ال يت دعتين لكتابة هذه الر  سالة واختيار هذا املوضوع أه  ي ته ال يت سبق 

                                                  ذكرها، وحتقيق األهداف ال يت سبقت اإلشارة إليها أيض ا.

 

 اآلتية: تاؤال                                تت ضح مشكلة البحث م ن  خالل الت س
لتزم     ُ الدم                       ُّ   َّ       ٌ               َّ      ُ               هل األحزاب واألوراد الص وفي ة مشتملة  على مآخذ عقدي ة  قد ا فضي بقائلها و  -1

رك والكفر الص    ريح؟ وما هي هذه األوراد؟         ِ              َّ هبا إىل الش  
                           ُّ   َّ                        ما عالقة األحزاب واألوراد الص وفي ة ابألحوال واملقاماف عندهر؟ -2
َ                        ما املشرو  م ن  األوراد وما ضوابٍ  وما  -3  املمنو  منها؟          ِ 
                َّ                      ُّ   َّ                  ما املآخذ العقدي ة يف األحزاب واألوراد الص وفي ة يف أبواب العقيدة؟ -3

 

َ                    ُّ   َّ     ع ي بيث موضو  "املآخذ العقدي ة فيما اشتهر م ن  األحزاب واألوراد الص وفي ة" يف  -1  ِ             َّ                       ُ   
 َّ    َّ         ِ    ل يت يس ر هللا ل االا  ال                                          ِ       َّ           َّ   حدود علمي القاصر واستقرائي للفهارس املتعل  قة ابلر سائل العلمي ة ا

ْ  عليها، وفهارس املوضوعاف، ومواقر األدل ة املتصص  صة يف بيان الر  سائل العلمي ة، وع أجد م ن    َ          َّ            ِ              ِ       َّ                                   
                                       َّ       َّ   أفرد هذه األحزاب واألوراد بدراسة  افصيلي ة  نقدي ة .



 

   

ْ                        ى           ى        وقد وجدف بعض املعاصرين ُم  ن  اناول بعض األحزاب اناوال  جزئي ا حين ا، وهامش -2 َّ ِ     ي ا                       
        ُ        ى           ال يكاد ي ذكر حين ا بخر، وهر:

              ُّ       َّ                                        َّ      وهو األستاا الد كتور حمم د أمحد لوح يف رسالت  لنيل درجة املاجستري وال يت ضمل        األو ل:
، عرض  وضليل  على ضوء الكتاب والس ن ةعنوان: " ٌ                     ُّ َّ اقديس األشصا  يف الفكر الص ويف         ٌ      ِ  ُّ                         ،"

 اض.    ِ الر    –ان                  ِ              َّ هد يف دار ابن القي  ر ودار ابن عف  1322ُ         ن شرف سنة 
ْ           ِ        َّ              َّ             ُّ               َّ           وم ن  عنوان الر  سالة يت ضح موضوعها الر ئيس وهو الغلو  يف األشصا ، وخباص ة  األولياء   ِ 
ٍ ر ف الص وفي ة، وما ي ا ب على الر م ن  ا رافاف  عقدي ة  ع  ة   َ َّ   والص احلل ال ذين ينتسبون لل    َّ               ِ  ِ          َّ          َّ   ُّ      ُُّ               َّ      َّ    

 ليمة.         ُّ   َّ                              َّ أخرجي الص وفي ة عن مسار العقالء اوي الفٍر الس  
َ  ويف اي اف إيراد الباحث للعقائد الغالية يف األشصا  ال ذين اد ل ب س وا مبا ليس هلر م ن    ِ              ُ َّ َ  َ     َّ                                           َّ     

ِ                   ما ليس من ، وما اضم نت  الر الت شريعاف م ن  ا رافاف  ومفاسد      َّ             الت شرير يف دين هللا   ِ       َّ           َّ                   
ْ       لباحث م ن  خالهلا      َّ   ، اٍر ف ا     َّ     ِ   وال سن ة نبي                          َّ                 كتشريعها لصلواف  بدعي ة  ليسي يف كتاب هللا   ِ      

َ               َّ إىل اشريعهر ألاكار  وأوراد  أبلفاظ  وهي اف  م ع يد ن ة  وأجور  م ق د ر ة  ع ارد يف الش   َّ  َ  ر ، فذكر منها:                                         ُ  َ  ََّ           ُ 
.. اخل، وهو ما .   ِ          َّ                                                الذ  كر بد"الل فظ املفرد" وهو قوهلر: "هو، هو، هو" أو "ها، ها، ها"

ْ            اشتهروا ب ، واكر ما جاء عن مشاخيهر م ن  اعليل  هلذه                  َّ                  األوراد الفاسدة، مث  قام  بٍاهلا وبيان                                    ِ 
، وأن ال دليل عليها م ن  الكتاب والس ن ة، واكر بعض بدعهر  َ             ُّ َّ                  عوارها وفسادها علة  وافصيال                    ى       ى                   ِ 
ُ  ُّ                     القولي ة كصالة الفااح وابريها، ورد  عليهر مبا ي ناسب، إال  أن  هذا هو ج ل  ما أورده يف حبث  فيما          َّ   َّ        ُ           َّ                        َّ      

    ُّ   َّ  الص وفي ة.   ُّ                خيتص  ابألحزاب واألوراد 
ُ        َّ         َّ األستاا الد كتور حمم د عبد الر مح        الث اّن:         ُّ   ُ                     ُّ          َّ      العريفي  يف أ اروحت  لنيل درجة الد كتوراه وال يت ضمل  ن         

َ     ُّ   َّ ابن ايمية م ن  الص وفي ة فموق"عنوان:      ِ    الر  اض. –هد، يف مكتبة املنهااب 1329      َّ  ُ       "، وال يت ن شرف يف           ِ 
َ    ُ                            قد حبث  يف أ اروحت  هذه أراء شيخ اإلسالم او  َ     ُّ   َّ   وموقف  م ن  الص وفي ة،  ¬بن ايمية       ِ       

ْ                       م تناوال  عير عقائدهر وم بد ي  ن ا أابايلهر م ن  خالل االقتصار على منقوال  شيخ اإلسالم. ف ُ     ى               ُ َ   ِ ى          ِ 
ا  ْ           ُّ   َّ     َّ  وأم ا اكره لألحزاب واألوراد، فلر أيف  على اكر أي   حزب  م ن  أحزاب الص وفي ة، إَّن   ِ       ِ            ِ                                 

 عندهر.       َّ         د "الل فظ املفرد"          ى ُ      ى                ِ     أشار إشارة  م قتضبة  إىل األوراد وابألخص   ور 
     َّ ِ         يف الر د   وافنيد  ¬           َّ ُ                                           وابلعموم فإن  أ اروحت  هي يف بيان منهج شيخ اإلسالم ابن ايمية 

          ُّ   َّ            أقوال الص وفي ة ومعتقداهتر.



 

   

   ُّ          َّ            الر دود العلمي ة يف دحض حجج           ُّ       َّ                     األستاا الد كتور حمم د أمحد اجلوير يف كتاب  "         الث الث: 
ه، يف 1323       ُ                  "، وقد ن شر كتاب  هذا سنة            َّ          ِ ء القرن الس ادس اهلجري             ُّ   َّ            وأابايل الص وفي ة، ردود علما

    ِ    الر  اض. –         ُّ   مكتبة الر شد 
، يف                ُّ                                        َّ         ِ     واملوضو  األساسي  يف هذا الكتاب إبرا  جهود علماء القرن الس ادس اهلجري  

 واناول في :                   ُّ   َّ                اإلنكار على بد  الص وفي ة وبيان أابايلهر،
 ستدالل.        ُّ   َّ       َّ  ِ      منهج الص وفي ة يف الت لق  ي واال -1
               َّ         ُّ   َّ  البد  االعتقادي ة لدى الص وفي ة. -2
                ُّ   َّ                        ِ          ُّ        ِ        العباداف عند الص وفي ة، ويف هذا الفصل اكر امل ل  ف بد  الد عاء والذ  كر عند  -3

   ُّ   َّ                            َّ         َّ                                ُ         الص وفي ة يف إشارة  يسرية  جد ا وهامشي ة  ال اتعد ى صفياهتا أصابر اليد الواحدة، وع ي شر فيها 
ا أشار إىل الد عاء عموم ا، والذ  كر بد  رساليت يف ولتهاانا كماإىل مفهوم األحزاب واألوراد      َّ             ُّ        ى       ِ       وإَّن 

     َّ               "الل فظ املفرد" كذلر.
                َّ                    ُّ                َّ           ُّ   َّ  واكر كذلر الغلو  يف األولياء، وبد  الس لوك واألحوال والس ما  عند الص وفي ة. -3
     ى           َّ         ُّ           ُّ   َّ  ُمتتم ا كتاب  ابلش عائر والر مو  عند الص وفي ة. -5
ْ           وقد ضم ن كل  ما سبق م ن  حماور حبث   -6  ِ        َّ    َّ      .                      َّ         ِ  ردود علماء القرن الس ادس اهلجري  

ُ       َّ   ُّ              َّ          بن د جل الس هلي ، عضو هي ة الت دريس بقسر                ُّ          وهو األستاا الد كتور عبد هللا    َّ    الر ابر:    
بي ة   –   َّ           َّ  الث قافة اإلسالمي ة  ٍرف ال                           َّ               جامعة امللر سعود. يف كتاب  ال ذي حيمل عنوان: " –   ِ َّ     َّ  َّ  كل  ي ة ال  

 –ه، يف دار كنو  إشبيليا 1326     َّ    َّ          "، ال ذي    نشره سنة ها   ُّ   َّ                       الص وفي ة: نشأهتا وعقائدها وباثر 
    ِ    الر  اض.
ٍ ر ف الص وفي ة واتريخ نشأهتا، وعقائدها، وأهر  مصادرها، و  ٌ               ِ       ُُّ      ُّ   َّ                             َّ          هو كتاب  اناول في  م ل  ف  ال       

ٍ ر ف الص وفي ة، واكر م ن  عباداهتر: صر  الن اس عن األاك ْ                  َّ          واختتم  اب اثر العقدي ة الت عبدي ة لل ار                    َّ     َّ    َّ     ُُّ      ُّ   َّ        ِ 
ْ                                                    ِ  ُّ    ُّ  ُّ الص ييية، مبا ابتدعوه م ن  أوراد  ال أسانيد هلا، مثال الر: ما عع  أبو االب  املك  ي  الص ويف    ِ                 َّ   

َ         م ن  األاكار    َّ   َّ                               َّ            إال  أن   أورد بضر عل  يف األوراد القادري ة، كما أشار  -             ِ          ع يوردها امل ل  ف يف كتاب  –ِ 
، وأوراد الد سوقي   م   َ     َّ    َّ                 ى                 ن  الش االي ة، أشار إليها عيع ا جبمل  يسرية  دون               َّ        ِ             ُّ    ِ   ِ إىل حزب أر العب اس املرسي  

ا م بت د ع ة  وم شتملة  على أ اء الش ياال،  ا فقط اكر أّن  ، وإَّن  َ ٌ   ُ     ٌ              َّ      اضمينها أي  نقد  عقدي   افصيلي    َ  َ ُ   َّ            َّ                          َّ          
ملة ، واختتر مبيث    َّ مث   ُ                    بل  امل ل  ف الض الالف ال يت جاءف هبا هذه األوراد واألحزاب بصورة  جم                                      َّ      َّ      ِ     َّ  



 

   

             ِ                 ُّ َّ                 ُ                 ِ       َّ    وراد بذكر أدل  ة وشواهد أهل الس ن ة واجلماعة على ما ي ش ط اوافره يف الذ  كر الص ييح يف األ
ْ           املوافق للكتاب والس ن ة، م ن  اوحيد  هلل   ِ   َّ ُّ                     ونبذ الغلو  ، والوضوح، وبسااة األلفاظ وي سرها، ال          ُ                           ِ          

ْ                  ُّ ى         كما يف األوراد الص وفي ة م ن  ظلمة  وضالل  واعل ق ا ابلباال.  ِ  َّ   ُّ                 
            َّ       ِ       املصادر العام ة للتلق  ي عند               ُّ                              وهو االستاا الد كتور صادف سلير صادف يف كتاب : " اخلامس:

ا     ِ    الر  اض. –            َّ     ه، يف دار الت وحيد 1321   ُ      "، ن شر يف    ُّ   َّ     ى      ى الص وفي ة عرض ا ونقد 
َ      ِ         َّ                                                      كر  امل ل  ف في  أن  سبب  ليف  للكتاب هو عع  ملوضوعاف الكتاب يف سفر  واحد ، ا   

َ             َّ         ى  ي عند الص وفي ة، مر بيان ما فيها م ن  األابايل والض الالف، ااكر ا     َّ               َّ   ِ يتضم ن عير مصادر الت لق     ِ                   َّ   ُّ         
ُ                َّ  مصادر الت لق  ي كذلر عند أهل الس ن ة واجلماعة، وعند ك مى الفرف اإلسالمي ة.                 َّ ُّ                   ِ  َّ          

َ  ََّ  ى          أم ا ابلن  سبة لذكره لألوراد واألحزاب الص وفي ة، فلر أيف  على اكرها م ف ص ل ة ، بل أشار و   ُ            ِ         َّ   ُّ                             ِ     َّ  
 .     ى عابرة             ى إليها إشارة  

ْ     َّ                                 َّ                َّ       وكسالفي  ُم  ن  اقد م اكرهر؛ ع يورد األحزاب واألوراد إال  بوريقاف  ع اتعد  األربر  َّ ِ          
، كذكره عند ارعة أمحد  َ                   ُّ  ِ                      صفياف  ُمتصرة  جد ا حيث أيخ بٍر   م ن  احلزب أو الورد الص ويف    ِ                                

ٍ ريقة الش االي ة، بعض كلماف  ُم ا اكرف يف ْ           َّ        َّ    َّ               َّ        بن إدريس وهو م ن  أابا  ال أشار إىل   ا حزب ، كم             ِ 
ٍ ريقة  ٍ ريقة الت  يجاني ة يف أوراده، وكذلر حمم د عثمان املريابه شيخ ال         ِ     ِ        َّ         ِ     َّ                    َّ                     َّ     كذب الت  يجاين   شيخ ال

ْ                              ى  م ن  أوراد  وأدعية  وأاكار ، ااكر ا       َّ      َّ                        ُّ   َّ        اخلتمي ة، وعر اب يف حبث  على ما انسب  الص وفي ة للصضر   ِ
. ها جمملة  دون افصيل     َّ       ى            إا 

يت        َّ ابقة ال           َّ راساف الس         ِ عي للد          ُّ خالل اتب      ة      َّ علمي           دراساف  رسائل و   ْ ن      ِ ي  م  عل           ُ ذا ما وقفي  ه
                          ُ        عرض األحزاب واألوراد بصورة  ا ظهر ما عن            ٌ ملها بعيدة           ُ ، وهي يف جم     ُّ   َّ          للص وفي ة وأورادهاضي    َّ اعر  

ْ             فيها م ن  ضالل  وأابايل َ  ا ع ا عن          َّ ، كما أّن       ِ  ولذا                                        َّ ى بدراسة هذه األحزاب واألوراد دراسة افصيلي ة ،    ُ  
األحزاب فرد احلديث عن  ُ أ  أن  -بعد االستصارة واستشارة أهل االختصا   -  رأيي    ِ فإين   

.    ة      َّ عقدي       َّ   ليلي ة  ض          يف دراسة              ُّ   َّ واألوراد الص وفي ة ْ                     ا ظهر ما اكتنف  م ن  ضالل  وابال  وادليس   ِ               ُ 
ُ     ى   وُمَّا ُيالحظ أنَّ عير ما سبق ِمْن دراساف  علميَّة  وكتب  ُمَّدا اكدرُف بنفىدا ا      َّ          َّ              ْ              شد ك مدر رسداليت   َّ  ُ       َّ            ِ 

     َّ                     َّ          َّ  ُّ                    َّ  ِ                 ُّ يف التَّمهيددد ومباحددث الفصددل األوَّل وهددي: التَّصددوُّ  ونشددأا ، ومصددادر التَّلقِ ددي واالسددتدالل، وأهددرُّ 
دددا ع  ْ        َّ    العقائددد، وهدددي مدددا اكددون عدددادةى اوا دددةى ملوضدددو  البيددث، وال اتوافدددق مدددر رسدداليت ِمدددْن حيدددث إّنَّ                          ى      ى                                 ِ 

ييَّة، الَّدديت قددد     َّ                                                اتوسَّددر يف إيددراد األحددزاب واألوراد، بددل وع اددذكر معظمهددا واكت               َّ   َّ     َّ     فددي ابإلشدداراف السَّدٍد
                         َّ   ُ                  َّ             حوهلا دون وجود ردود  علميَّة  ُاشبر ّنر القارئ الرَّاابب ابالستزادة.   ف ُ      َّ    اُثري التَّسا ال



 

   

راسداف  ْ           ِ         َّ                  ِ       وال يسعه إالَّ أن أاكر أهرَّ مصدر  ِمْن مصادر الر ِسالة والَّذي ّنلدي مند  عيدر الدِ   ِ       َّ            َّ          
ْ               ُّ َّ              لصُّدوفيَّة ونقددها ِمدْن منظدور أهدل السُّدنَّة واجلماعدة، هدي    َّ                 َّ       َّ          السَّابقة والبيوث والتَّآليف الَّديت اناولدي ا  ِ         َّ   ُّ  

      " رابددر      ع               الررر دع علررش الش رراذ                              وعلددى رأسددها كتابدد  القددي ر: "   ¬     َّ                       م لَّفدداف شدديخ اإلسددالم ابددن ايميددة
َّريقدة الشَّدااليَّة وهدا "حدزب البيدر" و"حدزب الدمِ "،  ْ           َّ        َّ    َّ                           ِ    اقتصاره على نقد حزبل فقط ِمْن أحدزاب ال  ِ                         

دددددنَّة واجلماعدددددة يف نقدددددد   َّ   َّ         إالَّ أنَّددددد  حدددددوى يف ا  َّ            َّ        ى     ى             ُّ َّ                يَّااددددد  عظدددددير النَّفدددددر و صددددديالى أصددددديالى ملدددددنهج أهدددددل السُّ
  ِ  َ ِمددددنَ       حددددزبل     نقددددد     علددددى   ¬      اإلسددددالم      شدددديخ             وكددددان اقتصددددار   ، ر          َّ  ِ          صالفل والتَّصدددددِ ي ال رافدددداهت    ُ الدددددمُ 

نة        َّ العقديَّددة       املآخددذ      بيددان   يف        اهلادفددة          واملشدداركة        َّ العلميَّددة       املسددرية       إكمددال   يف   ل      ى دافعىددا        األحددزاب        ِ   املتضددمِ 
ُ    اأُلخرى         واألحزاب       احلزبل      هذين   يف          اسدتعراض     ِ َّ أهِ يَّدة    مدر   ؛ ¬      اإلسدالم      شديخ    هلدا      َّ يتٍدرَّف   ع    َّ الَّديت   

ددتهر      مبدددنهج     الددر       وربٍدددي          العقيددددة،       أبددواب     علدددى     الددر َََّّّ      مباحدددث،      ِ  ْ ورد ِمددنْ     مدددا     ِ كدددل ِ    يف     َّ   أئمَّ َّوبي  ن       َّ َّ  َََّّّ
ََّّعالق  ةَّتل  كَّاألورادَّمب  اَّي س   م ىَّاملقام  اتَّواألد  والَّل  دىَّالص   وفي ة،َّوال   ذيَّدعمت   هَّمب  ا ََّّ  ََّّ َّ َََّّّ َّ  َََّّّ َََّّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ  َّ  َّ  ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّاستخلص  ت هََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ

َّك   المَّاب   نَّالق   ي  مَّ ََّّ  ََّّم    ن  ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ  َّ َّأجم   ةَّالس    لفَّأه   لَّالس    ن ةَََّّّ ¬َّ  َّ ََّّيفَّكتاب   هَّام   دارجَّالس    الانياَّوأ    هَّم    ن   َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ  َّ َََََّّّّّ َََّّّ  َّ  ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ  َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ
َّمعتق   دَّأه   لَّالس    ن ةَّ َّ ََّّوالجماع   ة،َّإذَّك   انَّل   هَّاالهتم   امَّاألك   اَّابحل   ديثَّع   نَّه   ذهَّاملقام   اتَّو ف    ق   َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ  َّ  َّ َّ ََّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ

َََّّّوالجماعةَّومنهجهمَّخاص ة َّيفَّمنزلةَّالذ  كرَّومقاماتهَّوأدوالهَّاملعتاةَّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ   َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َّ َََّّّعندَّأهلَّالس ن ةَّوالجماعة.ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ 

 منهج البحث:
ُ            املنهج ال ذي سرف  علي  يف هذه  َّ ن  إ    ِ                     ُّ َّ              َّ   الر  سالة هو منهج أهل الس ن ة واجلماعة والس لف          َّ     

ُ                    صالفل، وراعيي  يف الر قواعد البيث     ُ الدم     َّ                               َّ ِ      الص ا  يف االستدالل واقرير املسائل والر د   على              
، وسلكي  منهج االستقراء واالستن ُ                      العلمي           َّ         َّ                  ُّ       باط والت يليل والن قد، القائر على اتب ر نصو        ِ       

                               ُّ   َّ  األحزاب واألوراد املشتهرة عند الص وفي ة.
                                    ميكن إبراز هذا املنهج ابلن  قاط اآلتية:و 
ْ  ععي  واستقرئي  ما أمكن م ن  األحزاب واألوراد املشتهرة عند الص وفي ة م ن   -1  ِ  َّ   ُّ                                َ  ِ          ُ          ُ   

              َّ  مصادرها األصلي ة.
ُ                     بو بي  هذه األوراد حبسب اقسي -2         ِ      ماف الر  سالة.  َّ 
َ              ُّ َّ  عر في  بشكل  م ب س ط  أببواب العقيدة ال يت اناولتها يف رساليت و ف ق  منهج أهل الس ن ة  -3  ْ َ                    َّ                   َّ  َُ         ُ  َّ  
 واجلماعة.



 

   

ْ                      استصرجي  املآخذ العقدي ة املصالفة للكتاب والس ن ة م ن  هذه األحزاب واألوراد،  -3  ِ  َّ ُّ                     َّ              ُ       
    َّ ُ                َّ   وبو بت ها يف مباحث عقدي ة .

ُ              ُّ َّ      اكرف  ردود أهل الس ن ة واجلم -5  اعة على هذه األحزاب واألوراد على قدر االستٍاعة.   
ُ      قمي  بنقد -6 ا            ُّ   َّ واألوراد الص وفي ة األحزاب     .وبيان      ِ احلق    إلظهار       علمي ا    ى نقد 
 واملقاماف. ،وعالقتها ابألحوال ،واألوراد ،األاكار  َ ن                        ِ ضوابط املشرو  واملمنو  م     ُ ني    َّ بي   -1

 

 .يف املنت            ِ سر العثماين                              َّ ورة ورقر ا ية مر اعتماد الر     ُّ الس  بذكر اسر         َّ القربني ة ا اف  ُ ف  عزو  -1
 :أيخمنهجي يف العزو كما كان و   ِ      ر  سالة،األحاديث الواردة يف ال فعزو  -2
 بعزوه إىل موضع  منهما.                     ُ يييل أو أحدها اكتفيي                    َّ إن كان احلديث يف الص   - أ
  َ ن             ِ تب املعتمة م  الك    ِ  وأصح   إىل أشهر     ُ  عزوا   فقديييل                      َّ إن كان احلديث يف ابري الص   - ب

ُ                                 َّ ياح وأ ع  قب  الر بذكر أقوال أهل العلر في  صي          ِ نن والص               ُّ املسانيد والس   على قدر  ا    ى وضعف    ى ة       ُ  ِ  
 .االستٍاعة

 .« »نصيص                    َّ األحاديث بل عالميت الت       ُ جعلي   - ف
 على قدر االستٍاعة.إىل قائليها واألقوال بعزو ا اثر     ُ قمي   -3
  بل   ُّ نص    َ ل   ِ ق          ُ جبعل ما ن   كانوعملي فيها   ،مصادرها  ْ ن       ِ قول م          ُّ صو  والن     ُّ الن     َّ  ُ وث قي   -3

ابإلشارة إىل املرجر   ُ ي  كتفيا لي ف َ ب   ِ ق    ْ ن                       ِ مضمون  وكاني صياابت  م    َ ل   ِ ق       ُ وما ن   " " قوسل هالليل
 يف ّناية الفقرة دون جعل  بل قوسل.

ُ       قمي  بشرح  -5  . ِ                      ر  سالة على قدر االستٍاعةيف ال وردفيت                             َّ الكلماف واملصٍلياف الغريبة ال    
عة:منهجي يف  -6     َّ   ال  
ُ  ارعي   - أ على أن يكون  األعالم الواردة أ ا هر يف ثناا البيث  َ ن     ِ ا م             ى ع يكن مشتهر    ْ ن   َ م   ِ ل     

ُ            الع ل ر  امل جر ل  او صلة  وثيقة  مب جراف البيث،                           ُ  افي . وعندمورد          ل موضر                  َّ واكون ارعت  يف أو      ََ 
عة افادا    . لكثرة اهلوامش    َّ                             َّ        ى يتكر ر اكرا  دون اإلشارة إىل سبق ال  

ٍ رف الص وفي ة خشيي  اإلاالة. - ب َ         اكتفيي  بذكر سنة الوفاة ألبر  الش صصي اف يف ال      َّ   ُّ      ُّ        َّ   َّ                          ُ       
ٍ وائف الواردة يف الر  سالة على قدر االستٍاعة. -1 ُ            َّ                  ِ                       عر في  ابلفرف وال  َّ   
ُ                       ارعي  لألماكن والبلدان الواردة يف الر  سالة حبسب ش هرهتا على قدر االستٍاعة. -2           ِ                               ُ     



 

   

 

             أربعة فصول  و         ومتهيد       مة           إىل مقد           ر  سالةال  ع ت      سم         وقد ق  
 .ةرم     قد   رامل
 :مباحثثالثة وفيه  :مهيد   ت  ال

      لغة            والت صو ف          الص وفي ة:      األو ل املبحث
        اصطالح ا      تص وفال:       الث اّن املبحث
  تطوره لومراح         الت صو ف نشأة:        الث الث املبحث
 :مٍلبانوفي  
 التصو . نشأة -1
    َّ  ُّ  الت صو  . راٍو  مراحل -2

          الص وفي ة وعقائد مصادر ل:           الفصل األو  
 وفيه مبحثان:
 ةوفي  ي واالستدالل عند الص  لق   ل: مصادر الت  املبحث األو  

 :مٍالب   ةوفي  ثالث
ُّ دُ العلر اللَّ  -1  .ين ِ
 .وفالذَّ  -2
 .الوجد -3

 ة وأشهرهاوفي  عقائد الص   اّن: أهم  املبحث الث  
 :وفي  مخسة مٍالب  

 .¸ ة يف هللاوفيَّ عقيدة الصُّ  -1
 .ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبة يف وفيَّ عقيدة الصُّ  -2
 .ة يف األولياءوفيَّ عقيدة الصُّ  -3
 .لقربن الكرميابة وفيَّ عقيدة الصُّ  -3
 .ارة والنَّ يف اجلنَّ  الصُّوفيَّة عقيدة -5



 

   

                         الص وفي ة نشأهتا وعقائدها      ع الط ر ق :    ث اّنالفصل ال
 احث:                   وفيه متهيد  وسبعة مب

 القادرية. الطريقة: األول املبحث
           الر فاعية. الطريقة: الثاّن املبحث
 الشاذلية. الطريقة: الثالث املبحث
 البكتاشية. الطريقة: الرابع املبحث
 النقشبندية. الطريقة: اخلامس املبحث
 التيجانية. الطريقة: السادس املبحث
 .اخلتمية الطريقة: السابع املبحث

 قد                  بني الت أصيل والن   ة     وفي       الص   واألوراد ألحزابا :الث           الفصل الث  
 وفيه متهيد ومبحثان:

 .وضوابطها          الش رعي ة األوراداألحزاب :      األو ل املبحث
 نشأهتا وأمساؤها واستخداماهتا.          الص وفي ة واألوراد األحزاب:       الث اّن املبحث
 :     ٌ مٍالب  ثالثة وفي  

 .واستصداماهتا وأ ا ها نشأهتا    َّ وفي ة   ُّ الص   واألوراد األحزابل:          َّ املٍلب األو  
 .عليها      ِ  امل ا  بة وباثرها    ُّ   َّ الص وفي ة واألحوال ابملقاماف واألحزاب األوراد عالقةاين:          َّ املٍلب الث  
 .   ُّ   َّ الص وفي ة واألوراد لألحزاب      ُّ العام      َّ  الن قد: لثا         َّ املٍلب الث  
 ة         الص وفي   األورادو  ة يف األحزاب        العقدي                  املآخذ الل فظي ة         الر ابع:الفصل 

                    متهيد  وأربعة مباحث: هوفي
 .الربوبيةة يف ابب         العقدي   ملآخذل: ا           املبحث األو  
 .        األلوهي ةة يف ابب         العقدي  املآخذ اّن:            املبحث الث  
 .فات                  يف ابب األمساء والص            العقدي ة املآخذ الث:           املبحث الث  
 .                        األحزاب واألوراد الص وفي ة               ع              مآخذ عقدي ة  م تر ف ر  ق ة  يف ابع:           املبحث الر  

 :اخلامتة
               م ن  خالل البحث إليها  ع ت  ل    وص       يت ت            وصيات ال             تائج والت       الن                   وفيها ذكر أهم   



 

   

 أيخ:ها إىل ما   ُ مت   َّ س    َ وق   :ة                الفهارس العلمي  
o القربنية. ا اف فهرس 
o النبوية. األحاديث فهرس 
o األعالم فهرس. 
o .فهرس البلدان واألماكن 
o  لفاظ الغريبةألافهرس. 
o والٍرف ملذاهبفهرس الفرف وا. 
o واملراجر املصادر فهرس. 
o املوضوعاف فهرس. 

َّ
 



 

 
 
 

 

       مباحث:      ثالثة     وفيه 
  .     لغة             والت صو ف           الص وفي ة             املبحث األول:
  .       اصطالح ا       تص وف  ال   :            املبحث الث اّن

  .     تطوره   ل     ومراح          الت صو ف      نشأة   :       الث الث     بحث  امل
 
 
 

 
 



 

   

                َّ  ُّ      ُّ   َّ                            َّ                 عند احلديث عن التَّصوُّ  والصُّوفيَّة كفرقة من أقدم الفرف اإلسالميَّة جند االختال  فيها 
َ                                                          ُّ    هو سيِ َد املوقف، حيث كثرف األقوال وا راء فيما خيتص بنشأهتا ومراحل اٍوُّرها.  ِ      

َّيََّّ َّالالفَّما َّفيها َّاليتَّظهر َّاألمور ََّّ َّومن َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّالتَّصوَّفَََّّّ َّتعلََََّّّّ َّأو َّبتعريفَّالصَّوفيَّة َّق  َّ َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّذلكَّأنَََّّّ،َّ ََّّ َّ َََّّّ
َّيفَّبيانَّتعريفَّالصَّوفيَّة َّاألقوالَّاملختلفة َّوقدَّأداطته َََّّّ َّالبادثَّجيدَّنفسه  َّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّوالتَّصوَّفَََََّّّّّ  َّ َّ َّكلََََََّّّّّّ  من

َََََّّّّّ َّجهاتَّالنََّّوَّةَّيفَّذلكَّاختالفََّّ َّلََََََّّّّّّ َّوالعَََّّّجانب، ََّّ َََّّّ َّظرَّمنَّقَََّّّ َََّّّ َّبلَّمََََََّّّّّّ ََّّ َّتمرَََََّّّّّ َّنَّيَََّّّ َّلتعريفَّالتَّصوَّفََّّ َّقَََّّّ  َّ َّ  َََََّّّّّ َََّّّ ََّّوالصَّوفيَّة،ََََََّّّّّّ  َّ ََََّّّّ
ََّّ َّفالبعضَّيََّّ َّ َّكوصفهمَََّّّ  َّعرََََََََّّّّّّّّ َّاشتهرَّلديهَّيفَّزمانه َّ ََّّابلزَّهَّادفهاَّحبسبَّما .َّوأ هاَّ،والفقراءَّ،ََّّ َّ ََّّلعَّبَّادواَّ،َََّّّ 
َََّّّ َّوهناكَّمََّّ َّفهاََّّ  َّرََََّّّّ َّعََََََّّّّّّ َّنَّي ََََََّّّّّّ َّكلهاَّلتَّصَّبَّ َّطلبَّاَّإلظهارهاَّبصورةََّّدسنةَّ،َّديثَّيقومَّجبمعَّاملعاينَّوأتويلها  َّ  َّ  َََََّّّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َََّّّ

َََََّّّّّيفَّصاحلَّالتَّعريفَّابلصَّوفيَّةَّوإنَّملَّت ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّتوافقَّمعَّاالشتقاقاتَّاللَّغويَّة،َّوهناكَّمنَّيذمهمَّإبطالق،َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ
َّتفاوهتم.َّوهناكَّمنَّيفصلَّيفَّداهلمَّإبنصافهمَّوإظهار

َّواملبالغةَّيفَّ يلَّبقاجلهَّإىلَّالغلوََّّ ََّيَّ َّما َّفيها،َّجندَّمنها َّما ََّّوعندَّاستعراضَّهذهَّاآلراءَّوسَّاَّ َّ ََََََََّّّّّّّّ َّ   َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ  َّ  َّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َََّّّ
َّالصََّّدََّّيقني،َّوهلمَّاملاانةَّالعاليةَّواملنزلةَّ ََََََََّّّّّّّّتعريفَّالصَّوفيَّةَّوإلباسهاَّلباسَّاَّجيعلَّمنتسبيهاَّيفَّمصافََّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ  َّ   َّ َََّّّ   َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ

َّ َّالرَّفيعة،َّماَّجيعلهمَّي َّلَّونَّاألنبياءََّّاصمفاءََّّواختيارََّّ ََََّّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َّ  َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ،َّومنهمَّمنَّياتفيَّفقطَّبنسبتهمَّوتعريفهمَّ(1)اَََّّّ َََََََََّّّّّّّّّ
ََّّبلباسهمَّالذيَّاشتهرواَّبه،َّوهوَّالصَّوفَّوإنَّملَّيانَّلباسَّالصَّوفَّهوَّمسةَّعامتهم.َّفهاَّحننَّجندَّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ  َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ

َّكتبَّيفَّالتَّصوَّفَّ ََّّأنََّّمَّنَّأقدمَّمَّن  َّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ  ََََّّّّ ََََّّّّ  ََّّ َّ دارَّيفَّتعريفهاَّدّتَّقدَّ (2)والص وفي ةَّأابَّنصرَّالسراجَّالم وسيَّ
َّفقال:َّااببَّال ََََّّّّعنونَّهلاَّابابَّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ  َّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّكتابهَّااللمعاَََّّّ َََّّّاشفَّعنَّاسمَّالصَّوفيَّة،َّوملَََّّّمسََّّواَّهبذاَّاالسم..اَّيف َّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ  َّ َّ  ََّّ َََّّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ

َّكنسبةَّالصَّحابةَّ َّكانَّمشتهرَّاَّيفَّالسَّابق َّكما َّعدمَّنسبتهمَّإىلَّدالَّمنَّاألدوال، َََََّّّّّذاكرَّاَّفيهَّسببَّ  َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ  َّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ
َّكانتسابَّالفقهاءَّوَّ َّبعينه َّإىلَّالغزوةَّاملعروفة،َّوالَّإىلَّعلمَّ ََّّإىلَّالصَّحبة،َّأوَّالبَّدريََّّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ  َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ََّّ   َّ َّ َّ  َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ  َّ ََََّّّّ َّ َّال مَََّّّ َّحدََّّثنيَََّّّ َّ  َّ إىلَََّّّ

َّ َّمجيع َّمجعوا َّقد َّالصَّوفيَّة َّأبنَّ َّمَّعَّلََّّالَّ َّواحلديث، َّالفقه َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ  َّ َّ َّ  َّ   َّ َّ  ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّالشَّريفةَّاَََََّّّّّ َّاألدوال َّجبميع َّوت َّلَّبَّسوا َََََّّّّّلعلوم  َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ  َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ
َّلباسَّ َّوهو َّالظَّاهرة َّهيئتهم َّألبَّعلى َّما َّإالَّ َّليَّميََّّزهم َّمعنيَّ َّابسمَّ َّي َّتَّسَّمَّوَّا َّمل َّوهلذا ََّّواحملمودة، ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ ََّّ َّ ََّّ  ََّّ  َََّّّ  َّ َََّّّ  َّ َّ َّ َّ َّ َّ  َّ  َّ  َّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ

                                           

-(، ط: دار جوامر الكلر 26                     ُ    َّ                               شريي يف مقدمة رسالت  الق شريي ة، ف: القاضي  كرا األنصاري. ) :            ُ اكر الر الق  ( 1)
 م.2111القاهرة 

ٍ وسي الص ويف  2)                         َّ  ُّ  صن ف كتاب "اللمر" يف الت صو  .اهد،    َّ الز  ،                                         َّ َّ      ُّ       ُّ  ُّ ( عبد هللا بن علي بن حممد بن حيىي، أبو نصر الس ر ااب ال
                                 ُ  ُ  َّ                             ِْ   اد، وكان املنظور إلي  يف رحيت  يف الف تد و ة ولسان القوم، مر االستظهار بع ل ر       ُّ َّ الد الز ه         َُّ                       قال الس ل مي: كان أبو نصر من أو 

(، ويف العم يف 2/352)لذهيب وسبعل وثالث م ة. انظر ارعت  يف: اتريخ اإلسالم ل سنة َاين يف رجب ، اويف   َّ    الش ريعة
 (.2/151                  ى   خم من ابم للذهيب أيض ا )



 

   

َّعلىَّحنوََّّمَّنَّهذا،َّفقالَّمَّب َّيََّّنََّّ َََّّّ ََّّ َّ  َّ َّالصَّوف،َّولقدَّنصَّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ  ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ  َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ  َّ َّ َّ َّاَّعَّلََََّّّّ ََّّ: َّةََّّنسبتَّهمَّإىلَّالصَّوفَّقاجالَّ  َّ َََََّّّّّ َّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ  َََّّّ ََّّ ََّّ
َّمجيعَّاألدوالَّاحملمودة،َّواألخالقَّالشَّريفة،َّا مَّمعدنَّمجيعَّالعلوم،َّوحمََّّلَّ ََََََّّّّّّ...وذلكَّألَّنَّ  َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ  َّ   َّ َّ َّ َََّّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ  َّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ

َّفلمَّاََّّ َّومستأنفَّا،َّوهمَّمعَّهللاَّتعاىلَّيفَّاالنتقالَّمنَّدالَّإىلَّدال،َّمَّستجلبنيَّللزََّّايدة، َّ َََّّّسالفَّا َََّّّ ََََّّّّ  ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ  ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ
َّكذلكَّملَّياونواَّمَّستحقَََّّّ ََّّ  َّكانواَّيفَّاحلقيقة ََّّ  ََََّّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّنيَّامسَّاَّدونَّاسم...َََّّّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ ََّّفلمَّاَّملَّيانَّذلكَّاإىلَّأنَّقال:ََّّاَََّّّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ

َّاألنبياء َّدأبَّ َّالصَّوف َّلَّبسة َّألنَّ َّاللََّّبسة؛ َّظاهر َّإىل ََََََّّّّّّنسبتهم ََّّ  َّ َََّّّ َّ َّ  َّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ  َّ َّ َّ َََّّّ َّ  ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َََّّّ َّاألولياءَّچََّّ َّوشعار ،
: واألولياء عر  ول   (1)اواألصفياء... ُ       . قلي               ُ     َّ َّضدََّّا: َّ َّوالوالية: َّ َّ ََََّّّّ َّ َّاحملبَّةَََََّّّّّ َّالوالية: َّوأصل ََّّ ََّّالعداوة، ََّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ

َّ َّإنََّّ:َّوقدَّقيل،َّربََََّّّّ َّوالقََّّ َّ َّالولََََّّّّ َّ َََّّّ َّيَّوليَََّّّ   َّمسَََََََّّّّّّّ َّ َّاَّمنَّمواالتهَّللمََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّويقابلَّالولَََّّّ،أيَّمتابعتهَّهلاَّ؛اعاتَََّّّ َّ ََََّّّّ َّ َّالعدوََََََََّّّّّّّّ َّ ََََّّّّ
َّ َّعلىَّأساسََّّ ََّّ َََّّّ َََََّّّّّ َّمنَّالقَََََّّّّّ ََََّّّّ َّربَّوالبَََّّّ ََّّ ُ      ِ      َ                 ، والوالية ي صدقها حال  الول   أو ي نفيها؛ فهي استلزم(2)اعدَّ َََََّّّّّاتََّّباعَّماََّّ          ُ          ََّّ  ََّّ

َّجاءَّيفَّالاتابَّوالسَّنَّةَّالصَّحيحةَّابطنَّاَّوظاهرَّا.َّواألصفياءَّهمَّاملختارونَّواجملتبون َّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ  َّ ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ ،َّمأخوذَّمنَََََّّّّّ
َّاختاره(َّاالصمفاء َّأي َّ)اصمفاه؛ َّبينَّ»:               َّ  ، ومن  قول الن يب (3)ويقال: َّمن واصمفاين

َّ.(4)«هاشم
َّهلذهَّ َّومعانَّ َّتعريفاتَّ َّمن َّوقف َّعليه َّسأعرضَّبعضَّما َّاإلمجاليَّة َّالتَّقدمة َّهذه َََّّّوبعد َّ َّ  َّ ََََّّّّ َّ  َّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ

ََّّة،َّوبيانَّذلكَّعلىَّالنَّحوَّاآليت:الالم َّ َََّّّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ

َّ

                                           

ٍ وسي. ف: حممد أديب اجلارد. )مر ألر نصر ا   ُّ الل  ( 1) الٍبعة األوىل  ،ردناأل – الفتح ر( ط: دا31   َّ َّ      ُّ                         لس ر ااب ال
 م.2116

 -( ط: دار املنهااب 12و11                                                َّ                           الفرقان بل أولياء الرمحن وأولياء الشيٍان البن ايمي ة. ف: عبد الرمحن الييىي. ) :  (2)
 .ه.1322الراض، الٍبعة األوىل 

 (.6/3112ن )يء كالم العرب من الكلوم لنشوان احلمريي اليمه، ف: حسل العمري وبخر مشس العلوم ودوا( انظر: 3)
 .م1999الٍبعة: األوىل ، بريوف -ط: دار الفكر املعاصر 

 (15/32) واسلير احلجر علي  قبل النبوة               َّ  ابب فضل نسب الن يب  - الفضائل كتاب،  أخرج  مسلر يف صييي ( 3)
 (.5291رقر )



 

   

َّكمنَّ َّمالمحََّّواضحةََّّومميزة،َّياون َّكماجفةَّذاتَّ َّكفرقةَّأو ََّّإنَّالبادثَّيفَّتعريفَّالصَّوفيَّة َّ ََّّ َّ َّ َّ ََََََََّّّّّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ  َّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ َّ ََََََََّّّّّّّّ َّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ
ََّّ،َّديثَّجندَّأنَّلفظةَّ)الصَّوفيَّة(َّملَّتَّرَّدََّّيفَّالتَّعريفاتَّ-فيماَّأعلم-يبحثَّعنَّشيءَّالَّوجودَّلهَّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ  َّ َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ  َّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ

َّكفرقةََّّأوَّطاجفةََّّمميَّزةَّعمَّاَّسواها،َّبلَّجندَّأنَّجَّلََّّماَّعَّرََّّفَّفيهاَّهو:َّمعىن َََََّّّّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ   َّ َّ ََََّّّّ َّ  َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ  ََََََّّّّّّ َّكسلوكَّ ََّّالتَّصوَّف  َّ َّ ََّّ ََّّ َّ  َّ َّ  ََََّّّّ
َّكظاهرةََّّنتيجةََّّالغلوَّيفَّالزَّهدَّأوَّداايةَّعنَّ َّكنسبةَّهلاَّأوَّتعريفها ،َّأوَّمعىنَّالصَّويف ََّّشخصيََّّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ   َّ َّ َّ َّ

ََّّنشأهتا.َّوابلعودةَّإىلَّأصلَّكلمةَّالتَّصوَّفَّعن ََّّ  َّ َّ  ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََّّ اَّتعودَّإىل:َّ ََّّدَّأهلَّاللَّغةَّفإَّنَّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ
َّ َّالصادَّوالواوَّوالفاءَّأصلَََّّّ:(َ َفَََ َوَََ َصََ) -1 َّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّواددَّصحيح،َّوهوَّالصَّوفَّاملعروف.َََّّّ َََََََّّّّّّّ َّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ
َََّّّ َّابَّكلََّّوالب َّ َََََََََّّّّّّّّّ َّهَّيرجعَّإليه.َّيَََّّّ َّ َّكبشََََََّّّّّّ َّ َّقال: َََّّّ ََّّ َّ َّوصوفََََّّّّ َّفَََّّّ َّوَََّّّ َّصَََّّّ َّأَََََّّّّّ َّ َّ َّ َّوصاجفََََّّّّ َََّّّ َّكلَّهذاََّّ أنََّّمعناهَّوصاف،

َّ َّياونَّكت َّالصَّوف.َّويقولون:َّأخذَّبصوفةَّقفاه،َّإذاَّأخذَّابلشََّّ ََّّ ََّّ َّ َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َّ َّعرَّالساجلَّيفَّنقرته.َّ
َّفأماَّقوهلم:َّصافَّعنَّالشر،َّإذاَّعدل،َّفهوَّمنَّاببَّاإلبدال،َّيقال:َّصاب،َّإذاَّمال.

َّ َّالرجلَّوهوَّصويفََََّّّّ َّفَََّّّ َّوَََّّّ َّصََََّّّّ َّوتََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ َّمنَّقومَّصوفيََََََّّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ ََّّمولَّدةةَّكلمةََّّ  ََّّ َّ(1).َّ
َََالَصوفة) -2  َ ََّّشيئَّاَّمنَّعملَّالبي َّاحلرام،َّوهمَّالصَّوفانا(:َََّ َّكلَّمنَّوَّلَّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ   َّ  َّ ََّّ َََّّّ أبوَّ:َّوصوفةَّ،َّ

َّكانواَّخيدمونَّالاعبةَّيفَّ ديَّمنَّمضرَّوهوَّالغوثَّبنَّمرَّبنَّأدَّبنَّطاخبةَّبنَّإلياسَّبنَّمضر،
َََّّّ َّالجاهليَّة ََّّ َّ َّوكانواَّجيََََّّّّ َََّّّ َّ َّيزونَّاحلاجََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّمنَّمََََََّّّّّّ َّيقالَّيفَّاحل :َّأجيزيَّصوفة،َّ،َّفياونونَّأولَّمنَّيدفع.َّ َّىنَََّّّ

َََََّّّّّ َّفإذاَّأجازتَّأذنَّللنََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ  َّاسَّكلَََََََََّّّّّّّّّ َّ.(2)ااإلفاضةوهيََّّ…همَّيفَّاإلجازةَّ
َََّّّالنَّباتَّظهرَّاَّ:(فَ َوَََ َصََ) -3 َّ ََّّ َّجعلهَّمنََّّعليهَََّّّ ََّّ ََّّمَّاَّيشبهَّالصَّوفَّوفالًنَّ ََََََّّّّّّ َّ  َّ َّ ََّّ ََّّ َّ  َّ ََََََّّّّّّ َََّّّالصَّوفيَّة.َّ)تصوف(ََّّ َََّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ  َّ ََّّ

َََّّّ َّفالنَّصارَّمنَّالصَّوفيَّة  َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ  .(3)اَّ
َّاءَ َفَََ َصََ) -4 :)َّ َّوَّاهلجويريَّونسبهم َّحممود، َّالصفاء َّأن َّفاما َّالاَّدَّرَّإىلَّالصفاء؛ ََّّضده  َّ  َّ َََّّّ ََّّ َّ

َّ  َََّّّفاذلكَّالصَّوفيَّةَّدنيَّهذبَّأهلهاَّأخالقهمَّومعاملتهمَّفقدَّصَّفواَّوخلواَّمنَّاألكدارَّولذاَّمسََّّواَّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ  َّ ََّّ ََََّّّّ َّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّ
                                           

القاهرة الٍبعة  -( ط: مكتبة اخلاجني 3/322) : عبد السالم حممد هارون. البن فارس، فس اللغةمقاييانظر:  (1)
( ط: 1/352) العظير الشناوي ، ف: عبداحلمويألر العباس  املصباح املنري يف ابريب الشرح الكبريم، و 1921   َّ     الث الثة 

             َّ     ، الٍبعة الث انية.القاهرة -دار املعار  
 م.1993                َّ     بريوف، الٍبعة الث الثة  -( ط: دار صادر 9/211نظور )لسان العرب البن م( 2)
القاهرة، الٍبعة  - دار الدعوة( ط: 1/529) بخرونو براهير مصٍفى إل جممر اللغة العربية ابلقاهرة، ( املعجر الوسيط3)

 م.1912   َّ     الث انية 



 

   

 .(1)صوفية
َّواشتقاقهاَّ َّهوَّمصدرها َّوما َّ)التَّصوَّف( َّللفظة َّلغويَّة َّسبقَّمنَّمعانَّ َّمما َّمعنا َّت َّب َّنيََّّ َََّّّومما َََََّّّّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ  َّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ   َّ  ََّّ َََّّّ َََّّّ

َّاللَّغوي،َّجندَّأنَّمدار ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َّيعودَّإىلَّأمرين:ََََّّّّ َّ ََّّالالمةَّلغوايَّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ  َّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ
ََّّ-أ َّلغوايَّ َّسليمَّ َّتوجيهَّ َّوهو َّيشاهبه. َّما َّأو َّالضَّأن َّشعر َّالصَّوفَّوهو َّمن َّمَّشتقة َّأَّنا  ََّّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ  َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ  ََّّ ََّّ َّ

ََّّوموافقَّلَّماَّاشتهرَّبهَّبعضَّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ ََََّّّّ  َََّّّ َََّّّ ََََّّّّيفَّلبستهم،َّديثَّاختذَّالبعضَّمنهمَّلباسَّالصَّوفَّكدَّاللةََّّ   ُّ   َّ الص وفي ةََّّ  َّ ََّّ َّ َّ  َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ
َّفقدَّقالَّأبوَّنصرَّ َّكتبهم َّكتعليلَّيفَّبعض َّوقدَّوردَّهذا َّوالزَّهدَّواالفتقار، َّللتَّقشَّف، َََّّّظاهرة ََّّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ  َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ

َّ َّالمََّّ يماَّاألنبياءََّّ َّكماَّمرَّبناَّثنفَّاَّأنَّنسبتهمَّإىلَّظاهرَّاللََّّبسة؛َّألنََّّلبسَّالصَّوفَّهوَّمنَّسَّ ََََََّّّّّّوسي ََََّّّّ َّ  َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ  ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ
َّأبنَّهللاَّتعاىلَّقدَّذكرَّأصحابَّنبيهَّعيسىچ َّ،َّمستدالَّ َّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ  َّ َّ ََّّ فنسبهمَّإىلَّظاهرَّلبسهمََّّ،’ََََّّّّ

َّفقدَّمسََّّواَّابحلواريََّّنيَّنسبةََّّلبياضَّثياهبم َّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ   ََّّ ََّّ َّ َّ َََّّّ  َّ ََّّ ََّّ
َّمعني(2) َّمعيَّنةَّأوَّعلَّمَّ َّ،َّوملَّينسبهمَّإىلَّدالَّ َََّّّ  َّ  ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ  َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ويؤيدَّ .(3)ََّّ

َّالاالابذي َّذكره َّما َّالقولَّ َّهذا ََّّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ  َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّلبسََّّ(4)َّ َّجاءتَّمن َّالصَّوفيَّة َّتسمية َّأبنَّ َّكتابَّ)التَّعرَّف( ََّّيف َََّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ  َّ َّ َّ ََّّ  ََّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َّ
َّ ََّّالصَّوفَّبعدَّأنَّذكرَّعدةَّأقوالَّيفَّتعريفهاَّسن َّب َّيََّّنَّهاَّالدقَّا،َّفقال:َّإنَّالصَّوفيَّةَّهمَّأكترَّشَّب َّهَّاَّ  ََّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ  َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ  َّ ََّّ

َّكانواَّعلىَّعهدَّالنَّيبَّ ََّّأبهلَّالصَّفَّةَّالذي  َََََّّّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ  َّ  َّ ََََّّّّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّوكانَّلباسهمَّالصَّوفَّلفقرهمَّيفًَّنديةَّاملسجد َّ  َّ ََََّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ(5) ،
ََّّ ََّّمنَّأهلَّالسَّنَّةَّشيخَّاإلسالمَّابنَّتيميَّةََّّشتقاقوممنَّأيدَّهذاَّاال ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ ََّّدنيَّسَّئلَّعنَّالصَّوفيَّةََّّ¬َّ  َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ

ََّّوهؤالءَّنسبواَّإىلَّاللََّّبسةَّالظَّاهرة،َّوهيَّلباسَّالصَّوف،َّفقيلَّيفَّأددهم:َّاصويفاَّوليسَّاقال:َّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ  َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ  َََََّّّّّ ََََّّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ
اَّبلباسَّالصَّوف،َّوالَّهمَّأوجبواَّذل َََََّّّّّطريقهمَّمقيَّدَّ ََّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َّ  َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َّ  َََََّّّّّ َّ كَّوالَّعلقواَّاألمرَّبه،َّولانَّأضيفواَّإليهَّلاونهَََََّّّّّ

واألظهرَّإذاَّاهذاَّالقول،َّديثَّقال:ََّّيفَّمقدمتهَّ¬َّابنَّخلدونقدَّرجحَّوََّّ.(6)اظاهرَّاحلال

                                           

 م.1913القاهرة، ابعة  - هرام( ط: مٍابر األ221: سعاد قنديل ) إكشف ا جوب للهجويري، ف: ( انظر:  1)
 م.2111( ط: م سسة الرسالة. الٍبعة األوىل 3/351جرير الٍمي، ف: أمحد شاكر )بن جامر البيان ال( انظر: 2)
 .(32، 31) :  اللمر( 3)
اختلف يف ا   حممد بن إبراهير  اظ احلديث. َّ ف                                                          ُ ( حممد بن إبراهير بن يعقوب الكالاباي البصاري، أبو بكر: من ح  3)

 592عر  مبعاين األخبار، عر في      ُ " وي  د"حبر الفوائ كتاب  ل          أصولي ا،      ى إمام ا كان من أهل خبارى.مد بن إسياف، وحم
انأو سنة  َانل وثالث م ةيوم اجلمعة سنة  "، اويف يف خبارى     َّ  ُّ              َّ  ُّ و"الت عر   ملذهب أهل الت صو  ، حديثا  وثالث لمخس َو
 .(161              َّ               َّ      والفوائد البهي ة يف اراجر احلنفي ة ) : (، 5/295عالم )ارعت  يف: األ ، انظرول  "كتاب األشفا  واألواتر" م ة
 -( ط: مكتبة اخلاجني 6ر بكر الكالاباي، ف: برثر جون أربري ) :    َّ  ُّ              َّ  ُّ   الت عر   ملذهب أهل الت صو   ألانظر:  (5)

 م.1993                   َّ     القاهرة، الٍبعة الث انية 
املنصورة، الٍبعة  -(، ط: دار الوفاء 11/13ة، ف: عامر اجلزار وأنور البا  )                                َّ جممو  الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن ايمي  ( 6)

 م.2111   َّ     الث انية 



 

   

َّكانواَّعليهَّمنَّخمالفةَّالنَّاسَّ ََّّقيلَّابالشتقاقَّأنهَّمنَّالصَّوف،َّوهمَّيفَّالغالبَّخمتصونَّبلبسه،َّملا َّ َََََََََّّّّّّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ  َّ ََََّّّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ
َّيفَّلبسَّفاخرَّالتيابَّإىلَّلبسَّالصَّوف َّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََََََََّّّّّّّّ ََََّّّّ َّ.(1)اََََّّّّ

            ى          يف رسالت  رفي ا أن يكون  (2)كل من: القشريي        ُّ   َّ من الص وفي ة يع ض على هذا القولو 
وقد اهب  (3)         ُّ   َّ        َّ  ُّ                         ُّ         َّ              َّ  للفظة الص وفي ة أو الت صو   أي قياس أو اشتقاف يف الل غة العربي ة وإَّنا هو كالل قب

يف كتاب  كشف ا جوب بعد أن اكر ما اشتهر من اعريفاف للفظ  (4)ملثل هذا اهلجويري
ٌ    َّ                                 الص وفي ة، حيث قرر أن هذا االسر مبقتضى الل غة بعيد  كل  البعد عن هذه املعاين املشتهرة منها        ُّ                                َّ   ُّ   

 .(5) ُّ   َّ                  ُّ  ص وفي ة نسبة إىل لباس الص و اسميتهر ابل
َّكانواَّيدعونَّب َّ)صوفة(.َّوقدَّذكرَّابنَّالجوزيََََّّّّ-ب َّ  َّأَّناَّتعودَّلقومَّيفَّالجاهليَّة ََّّ َّ َََّّّ َََََّّّّّ َََّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ َّأبنَََّّّ¬ََّّ َّ

َّيَّعودَّيفَّأوَّلَّا ََّّسببَّالتَّسمية َّ  َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ  ََََّّّّ َّ َّوتركَّالدَّنياَََّّّ َّوالتَّعبَّد،َّواالنقماعَّللعبادة َّابلزَّهد، َّتعلقوا َّ ََََّّّّألمرَّألقوامَّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ ََََََََّّّّّّّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ  ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ  َََّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ  َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ
َّكماَّ َّكانواَّيفَّالجاهليَّةَّيقومونَّخبدمةَّالبي َّاحلرام،َّيَّقالَّهلم:َّ)صوفَّة(، َََّّّومَّلَّذَّاهتا؛َّمَّتَّشَّبََّّهنيَّأبقوام ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َََّّّ ََََََََّّّّّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ   َّ َّ  َّ َََََّّّّّ َّ َّ  َّ ََّّ

ََََََََََّّّّّّّّّّذكرَّأبنَّسببَّالتَّسميةَّبصوفةَّتعودَّلرجلَّيقالَّله:َّصوفه؛َّوامسهَّالغوثَّبنَّمر،َّفانت َََّّّ َّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ َّ َََََّّّّّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ َّإليهََّّ سبوا
هَّيفَّاالنقماعَّللعبادة،َّوخدمةَّبي َّهللاَّاحلرام.َّأمَّاَّعنَّتسميتَّهَّبصوفةَّابتداءََّّفقدَّ ََّّملشاهبتهمَّإايَّ َََّّّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ

َّ  َّداىَّابنَّالجوزيَََّّّ ََّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّكانَّالَّيعيشَّهلاَّولد،َّفنذرتَّإنَّعاشَّهلاَّولد،َّلت َّعَّلََّّقَّنََّّ¬ََّّ َّ:َّأنَّأمَّالغوث  َّ  َّ  َّ َّ  ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ ََََََََّّّّّّّّ َََّّّ
َّقال .َّفقيل:َّلهَّصوفةَّول َََّّّذَّرََّّيَّتهَّمَّنَّبعده،َّوملشاهبةَّبرأسهَّصوفةَّوجتعلهَّربيطَّالاعبة،َّفاانَّما ََّّ ََّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ  ََّّ ََّّ َّ  َّ  َّ

َّدالَّالصَّوفيَّةَّحلالَّالغوثَّبنَّمرَّيفَّاالنقماعَّللعبادةَّوتركَّالدَّنياَّوملذَّاهتاَّمسََّّواَّبذلك ََّّ ََََّّّّ  َّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ(6). 

                                           

 م.1993بريوف، الٍبعة األوىل  -(، ط: دار الكتب العلمية 321مقدمة ابن خلدون ) : ( 1)
مة يف الفق        َّ كان عال    .ي                                                          ُ                  بو القاسر عبد الكرمي بن هو ان بن عبد امللر بن الية بن حممد الق شريي الفقي  الشافعأ (2)

وافق  على أر وثالث م ة، لد سنة سي وسبعل ، و                                                     َّ  ُّ والتفسري واحلديث واألصول واألدب والشعر والكتابة وعلر الت صو  
واقدم يف األصول والفرو ، وصيب أاب علي ، بكر حممد بن أر بكر الٍوسي، وأر إسياف اإلسفراييه وابن فورك

( وسري 3/211وفياف األعيان ) يف: . انظر ارعت اويف سنة مخس وستل وأربر م ة مبدينة نيسابور اف، وازواب اببنت  َّ ق     َّ الد  
 (.13/395        ُّ     أعالم الن بالء )

 (.311          ُ    َّ      الرسالة الق شريي ة ) : ( انظر: 3)
ذ بعض العلوم وأخ، املعروفل ابلعلر واملعرفة مث الالهوري كان من الرجال، اهلجويري ( أبو احلسن علي بن عثمان اجلالر3)

وهو من الكتب املعتمة املشهورة ، قدم اهلند وسكن مبدينة الهور. ومن مصنفاا  كشف ا جوب،                ُ    عن أر القاسر الق شريي
اتريخ  انظر ارعت  يف: ظاهر مشهور. ، ماف سنة مخس وستل وأربر م ة مبدينة الهور فدفن هبا، وقمه   َّ  ُّ الت صو  عند أهل 

 .(1/69)نزهة اخلواار وهبجة املسامر والنواظر( ) دمبن يف اتريخ اهلند من األعالم املسمى ب إلعالم، وا(2/161)، إربل
 (.221: ، ) كشف ا جوب( انظر:  5)
 ه.1313بريوف، الٍبعة األوىل  -ط: دار القلر  (.156) : لعبد الرمحن بن اجلو ي انظر البيس إبليس ( 6)



 

   

يف جممو   ¬ ُ                                                        َّ  وي ع ض على هذا القول من وجوه كما أوردها شيخ اإلسالم ابن ايمي ة 
  : َّ     ِ        ُّ   َّ     ي ي الن  سبة الل غوي ة إليالفتاوى يف بيان ضعف  وإن ص

                                             ُّ َّ              َّ  ُّ  أن هذه القبيلة ليسي مبشتهرة وال معروفة عند الن س اك املنتسبل للت صو  . -1

     ُ      ة، في نسبون     ِ تصو  ف    ُ الدم            َّ         َّ                                  أن  من الص يابة والت ابعل أقرب هل الء القوم من  من أوائل  -2
                  إليهر من ابب  أوىل.

ون هذه   َّ            َّ         ُّ   َّ      َّ                        َ    ألن  ابالب من اكل ر ابسر الص وفي ة، وأل ف فيها، والتزم ارقها، ال ي عرف -3
 القبيلة.

   ِ                               ابلن  سبة لقبيلة جاهلية ال وجود هلا يف ال يرضون          ُّ   َّ  الٍرف الص وفي ة أن منتسيب  -3
 .(1)اإلسالم

               َّ                   ى          ُّ   َّ                          وُما مضى يتضح أن  أقرب املعنيل موافقة  حلقيقة الص وفي ة يف مبدأ أمرها هو أن: معىن 
 ى                      ر ا ألكثر منتسبيها، حيث     ُّ   َّ                  ُّ                                الص وفي ة يعود إىل لبسة الص و  اليت اشتهروا هبا، وإن ع يكن شعا

ََّّالزَّهدَّ            ُّ         َ                  كان لباس الص و  عالمة ود اللة ظاهرة للفقر و َّ     ُ          ُّ        َّ    والب عد عن الد نيا وملذ اهتا.َََّّّ 

َّ
 

                                           

 (.11/1جممو  الفتاوى )( انظر: 1)



 

   

 
َّوتبايَّن،َّوقعَّالالفَّيفَّ ََّّوكماَّهوَّاحلالَّيفَّمعناهاَّاللَّغويَّوأصلَّاشتقاقهاَّمنَّاختالفَّ ََّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ  َََََّّّّّ َّ  َّ َّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََََّّّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ

َّ َّمعناهاَّاالصمالدي،َّديثَّتَّشَّعََّّ  َّ  َََّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّب َّاآلراءَّوت َّعَّدَّدتَّألفاظَّالصَّوفيَّةَّومصملحاهتمَّيفَّتعريفَََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َّ  َّ  َّ  َََّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ
َّ َّمعىنَّ َّبني َّواختلف َّما َّوالبيئاتَّوالشَّخصيَّات، َّثقافاهتم، َّوتنوع َّمشارهبم، َّالتَّصوَّفَّبتعدد  َّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ  َّ َََّّّ َّ َّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َّ  َّ َّ  َََّّّ
َّالبَّعدَّعنه،َّفاترتَّالتَّعريفاتَّوتعدَّدت،َّدّتَّجيدَّ َّكلَّ َّبعيدَّ ََّّقريبَّلالشتقاقَّاللَّغوي،َّومعىنَّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َّ  َّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ  َّ َّ َّ  َّ ََََّّّّ  َّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ

َّ َّاملتتبعَّملعىنَّالصََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّماَّيراهَّوماَّصحَّلديهََََََّّّّّّ ََََّّّّوفيَّةَّنفسهَّأمامَّمئاتَّالتَّعريفات،َّفالََّّيَّعرََّّفهاَّحبسَّبَّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ  َّ  َّ َّ َََّّّ َّ  َّ َّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ
َّيفَّرسالته،َّديثَّقال:َّ َََّّّمنَّأدواهلمَّومسالاهم،َّويش َّإىلَّذلكَّالقَّشَّ ََّّيَّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ َّ  َّ   َّ  َّ  َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّوتالمَّالنَّاسَّيفَّاَّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ

َّمباَّوقعَّله ََََّّّّالتَّصوَّف:َّماَّمعناه؟َّويفَّالصَّويف:َّمنَّهو؟َّفالََّّعاَّ ََّّ َََّّّ َّ  َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ  َّ ََََّّّّ َّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ  َّ َّ ، كما نسب ابن الصالح (1)اَََّّّ 
؛ أن  عر   هاء ألف قول يف اعريف الت صو   والص ويف م را بة  يف ُ                        َّ  ُّ      ُّ   ُ   َّ  ى  ابقاا  للصٍيب البغدادي             ِ                       

ُ        على أحر   املعجر                                                     ى  وقد أحصى بعض الباحثل املعاصرين أن  درس مخسة وستل اعريف ا  .(2)      
د     َّ  ُّ                             ى             ى                ُ   ِ   للت صو  ، فلر جيد معىن عام ا منها مش ك ا بينها اش اك ا جيمر خصائصها، وي وح  

 .(3)قتهاحقي
َّاالرتباطَّ َّونت َّعنَّهذا َّونشأهتا، َّمبرادلَّتموَّرها َّوثيقَّا َّارتباطَّا ََّّويرتبطَّتعريفَّالصَّوفيَّة ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ ََّّ

َََََّّّّّ َّمفاهيمََّّخمتلفةََّّ َّ َّ ََّّ َّمردلةََّّمنهاَّتعريفهاَّالاصَّهباَّحبسبَّرأيَّمَّعرََّّفيهاََّّ   ُّ   َّ للص وفي ةَََّّّ َََّّّوالتَّصوَّف،َّفلالََّّ ََّّ  َّ َّ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ   َّ َّ َََََّّّّّ  َّ َّ  ََََّّّّ
َّاجتهادي َّكان َّالتَّعريفاتَّأمورَّا َّوملا َّتعريف، َّمن َّإليه َّتوصلوا ََََّّّّوما ََّّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّوتقريبَّاََََّّّّ َّواستحساًنت، َََّّّ ََّّة، َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ

َّيفَّشيخَّ َّونقدَّمستفيض،َّولنا َّكت ة، َّاعرتاضات َّيردَّعليها َّجندَّأنه َّفإًنَّ َّالمَّاجفة، ََّّلفهمَّهذه ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ َّ  َّ َََّّّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ
ََّّ ََّّاإلسالمَّابنَّتيميَّةَّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََّّأَّسوةََّّدسنة،َّديثَّردَّعلىَّبعضَّماَّجاءَّمنَّتعريفاتَّالصَّوفيَّةَّيفََّّ¬َّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََّّ َّ  َّ

َّيفَّالتَّعريفَّاللغوي َّثنفا َّمعنا َّمر َّكما َّوعدمَّصَّحَّتَّها؛ َّبيانَّخمئها َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َََّّّ  َّ َّ  َّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّيليَّبعضََّّ،َََّّّ َّفيما وأذكر
ََّّالتَّعريفاتَّاليتَّأطلق َّعلىَّمفهومَّالتَّصوَّفَّمماَّجا َََّّّ ََّّ  َّ َّ  ََََََّّّّّّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّءَّيفَّكتبَّالصَّوفيَّةَّوخمالفيهم:َََّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ

                                           

 (.316      ُ    َّ      الة الق شريي ة ) : الرس( 1)
 -دار البشائر اإلسالمية ط:  : حميي الدين علي جنيب( ف2/553بن الصالح )ال( انظر: ابقاف الفقهاء الشافعية 2)

، ط: عبد الفتاح احللو، حممود الٍناحي (، ف:5/131، وابقاف الشافعية للسبكي )م1992الٍبعة: األوىل، ، بريوف
 .هد1313          َّ     الٍبعة الث انية ، هجر

 م.2112دمشق،  -(. ط: دار القلر 12   َّ  ُّ                                          الت صو   يف اإلسالم منابع  وأاواره.  مد الصادف، ) : ( انظر: 3)



 

   

َّالسَّقمي -1 َّلسَّرَّيََّّ َّويَّنسب َّ َّ  َّ َََّّّ   َّ  َّ  َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ
َّلتالثةَّ (1) َّاسمَّ َّاالتَّصوَّف َّالتَّصوَّف: َّتعريف َّيف َّقال ََََّّّّأنَّه َََّّّ  َّ َّ ََّّ َّ  َّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ  َّ َّ  ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ

:َّوهوَّالذيَّالَّيمفئَّنورَّمعرفتهَّنورَّورعه،َّوالَّيتالمَّبباطنَّيفَّعلمَّين ََََّّّّمعانَّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ  َّ قضهَّعليهَّظاهرََََّّّّ
ََّّالاتابَّأوَّالسَّنة،َّوالَّحتملهَّالاراماتَّعلىَّهتكَّأستارَّحمارمَّهللاا َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ(2). 

َعلى ََّويؤخذ : َالَسقطيََ َالَسريََ َتعريف َ   َ َ َ  َ ََ َ   َ َ  َ ََ َ َ ََ َّلواقعَََّ َّخمالف ، َّمعانَّ َّبتالثة َّالتَّصوَّفَّ ََّّدصرَّه َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ  َّ  َّ َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ
َّالتَّصوَّفَّ ََّّالتَّصوَّفَّوماَّاشتملَّعليهَّمنَّأدوالَّومقاماتَّوعقاجدَّورايضاتَّوسلوكياتَّهيَّلبَّ  َّ َّ  ََََّّّّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ  َّ َّ  َََّّّ

َََََََََّّّّّّّّّوهيَّكت ةَّوالَّتنحصرَّيفَّالتَّالثةَّمعاينَّاليتَّساقهاَّيفَّتعريفه.وقوامهَّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ َََََََّّّّّّّ  َََََّّّّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ 
َََّّّأنَّالصَّوفيَّةَّجيعلونَّاملعرفةَّهيَّأايةَّالصَّويفَّيفَّعلمهَّوعملهَّواجتهادكماَيؤخذَعليه:َ ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ  َّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ،َّهَّ

َّكلَّ َّكالعاصمةَّلهَّمن وأنَّالعارفَّابهللَّعندهمَّذوَّمنزلةَّإذاَّبلغهاَّالَّينزلَّعنهاَّملاَّدوَّنا،َّوهي
َّكماَّخللَّوزلل،َّوهذاَّفيهَّخم َََّّّالفةَّحلقيقةَّاإلَيانَّعندَّأهلَّالسَّنَّةَّوالجماعةَّديثَّيزيدَّوينقص، ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ َََََّّّّّ

َََّّّجندَّالتناقضَّبنيَّقولهَّأبنَّالصَّويفَّمنَّاالَّيمفئَّنورَّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ  َّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََََََََّّّّّّّّ َّكلماَّمعرفتهََّّ نورَّورعهاَّفاملعلومَّأنَّاملرء
َّ َّابهلل َّومعرفة َّعلمَّا َّاستزاد َّ َّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّوخشيته َّورعه َّزاد َّقال  حص مس خس حس جس}تعاىل:

اوقيل:َّامنَّكا .[22{ ]سورة فاار: خصمص َّكانَّمنهَّأخوفَّ َّنَّابهللَّأعرفَّ  َّ َّ َّ َََََََّّّّّّّ َََّّّ  َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ(3). 
َََََويَؤخذَعليه:َ َ ََ َ َ ِ               ما دراب لدى الص وفي ة من اقسير  العلر  لظاهر  وابان ،وي خذ علي  ََ        ِ         وحقيقة                 ُّ   َّ         

َّ        وشريعة .
َّسَّئلَّالجنيد -2 َََّّّ َََّّّ َّ َّ

َََّّّعنَّالتَّصوَّفَّفقال:َّ (4)¬َّ َََََّّّّّ  َّ َّ  َََََّّّّّ ََََّّّّتصفيةَّالقلبَّعنَّموافقةَّالاََّّيَّة،َّومفارقةَّاَّ ََََّّّّ َََّّّ َّ  َّ ََََََََّّّّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ
َّالبشريَّة فات َّالصََّّ َّوإمخاد َّالمَّبيعيَّة، َََّّّ َّاألخالق ََََّّّّ َّ ََّّ   َّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ فاتََّّ َّالصََّّ َّومنازلة َّالنَّفسانيَّة َّالدَّواعي انبة َّوُمَّ ،ََّّ ََّّ   َّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ  َّ َََّّّ ََََّّّّ  َّ َّ َّ َّ

                                           

ُ  َ ري بن الدم غ       َّ ( الس  1) وهو خال أر ، أحد رجال الٍريقة وأرابب احلقيقةو اد اجملتهدين،  َّ ب         ُ أحد الع  ، س أبو احلسن السقٍي  ِ ل            
انظر  فن ابلشونيزية.                         ُ سبر ومخسل وم تل ببغداد، ود  سنة  وكاني وفاا  كرخي.ا ال                               ى القاسر اجلنيد وأستااه، صيب معروف  

 (.2/351(، ووفياف األعيان )11/261ارعت  يف: اتريخ بغداد )
 (.39          ُ    َّ      الرسالة الق شريي ة ) : ( 2)
ْ َ ِ    لم ر و   ي، ل ( انظر: اعظير قدر الصالة3)  َ الٍبعة:  - ة املنورةاملدين -مكتبة الدار ( ط: 2/122) عبد الرمحن الفريوائي :ف 

 ه. 1316األوىل، 
إال أن مولده ومنشأه ببغداد و ر ، وأصل  من ّناوند، ا ، ويقال: القواريري                           َّ مد بن اجلنيد، أبو القاسر اخلز  د بن حم ْ ي    َ ند      ُ ( اجل  3)

خال  ، وصيب عاعة من الصاحلل، واشتهر منهر بصيبة احلارث ا اسيب، و    ر   ْ و                                َ هبا احلديث، ودرس الفق  على أر ثد  
. انظر اتريخ واسعل وم تل سنة َايناويف  ، وصار شيخ وقت ،  ُّ ن                         ِ ابلعبادة وال مها ح ى علي س                        سرى الس قٍي ، مث اشتغلال

 (.13/66               ُّ     (، وسري أعالم الن بالء )1/239بغداد )



 

   

ََّّالرَّودانية،َّوَّ َََََََّّّّّّّ َّ َّ َّ َََّّّابلعلومَّاحلقيقة،َّواستعمالَّماَّهوَّأوىلَّعلىَّاألبديَّة،َّوالنَّصحَّلجميعَّاألَّمَّة،َّالت عل قََََّّّّ  َََّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ  ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ
َّواتََّّباعَّالرَّسول َّعلىَّاحلقيقة، َّوالوفاء َّ َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ  َََّّّ َّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّيفَّالشَّريعة  َّ َََّّّ ََّّ،(1)اَّ َّأيضَّا: َّوقال ََّّ َّ َََّّّ َّ َّمعَّاَََّّّ ََّّالتَّصوَّفَّذَّكرَّ ََّّ  ََّّ  ََّّ َّ  َّ َّ  َََّّّ

ََّّ َّاجتماع،َّووََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّجَّدََّّمعَّاستماع،َّوعملََّّمعَّاتََّّباعَّ ََّّ  ََََّّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ  .(2)اَّ 
ََويَؤخذَعلىَتعريفَاجلنيدَ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ َ َللَتصَوفََعَدَةَمآخَذ:َ¬ََ   َ َ َََ َ  َ  َ ََ  ََ  ََََ

ََ األوََ َ َّقولهَّل:َ َّالاَََّّّا: َّموافقة َّالقلبَّعن َّ  َّتصفية َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َّ َّديثَّإنَََّّّ،اةَّ َّيَََّّّ ََّّ َّ َّالاََََََّّّّّّ َّ  َّموافقة َََّّّ َََََّّّّّ َّكلهاََّّ َّيَََّّّ َّليس  ة
َّكموافقةَّالوالدينَّيفَّطلباهتمَّاملبادةَّواملشروعة َّوموافقةَّالنَّاسَّفيماَّنصَّ،مذمومة ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََََََََّّّّّّّّّ وكانََّّه،حواَّفيََّّ

ََََّّّّ َّموافقََّّ َّ َّاَّللشَََّّّ ََّّريعةَّوأ هَّمماَّجيبَّموافقةَّالنَّاسَّعليهَّأوَّيستحب.ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ َّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ
ََالثَاين:  ََ فاتَّالمبيعيةَّوإمخادَّالصََّّفات.اَََّ ََّّقوله:َّمفارقةَّالصََّّ ََّّ   َّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ ََّّ   َّ ََََََّّّّّّ ََََََََّّّّّّّّ َّ َّفهذاَّطلبَََّّّا..َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّستحيلَّحتقَََّّّ َّيََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ؛قهََّّ

َّكاألكلَّوالنومَّذلكَّأنَّاإلنسانَّمفمورَّعلىَّ َّومدارَّعيشه؛ َّدياته َّهيَّقوامَّ َّوطباجعَّ َََّّّصفاتَّ ََََّّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َّ  َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ  َّ ََََّّّّ َّ َّ  َّ َََّّّ
ََّّوالنََّّااحَّوَّ َّ َّ ََّّ ََّّاللََّّباس،َّوهيَّمنَّالضَّرورايَّتَّاليتَّجاءَّاإلسالمَّبتهذيبهاَّالَّحترَيهاَّوتعذيبَّالنَّفسَََََّّّّّ   َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ  ََََّّّّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ  َََّّّ

َََّّّ،َّوالنَّصوصَّيفَّذلكَّكت ة،َّمنها:هبا ََََََّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّ  ََََّّّّ ََّّ 
َتعاىلَّهللاَّقال  ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}:

 .[31{ ]سورة األعرا : مه جه ين
َّلسَّنَّةَّالنَّيبَّ َّقولهَّهذاَّخمالفَّ ََّّكماَّأنَّ  َََََّّّّّ َّ َّ ََّّ  َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََّّ  َّ ََََّّّّ َََّّّفقدَّجاءَّيفَّالصَّحيحَّعن َّ ََّّ ََّّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ يفَّدديثََّّأنسََََّّّّ

ََّّالتَّالثةَّنفرَّالذينَّجاءواَّلبيوتَّالنَّيبَّ  َََََّّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ  َََََّّّّّ،َّكأَّنمَّت َّقَّالَّوها ََََّّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّللسَّؤالَّعنَّعبادته،َّفلمَّاَّأَّخاواَّعنها َّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َّ  َََّّّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ  َّ ََّّ
ََّّفجاءَّتوجيهَّخ َّاللَّقَّ  ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ:َََََّّّّّهلمَّلتصحيحَّاألفهام،َّوالتزامَّالفَّمرةَّالسَّويَّةَّمباَّيصلحهاَّبقوله َََََّّّّّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ  َّ ََََََّّّّّّ  َََََََََََّّّّّّّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ أماَّ»َّ

َّولاينَّأصليَّوَّ َّله، َّهللَّوأتقاكم َّوأتزوجَّالنَََّّّوهللاَّإينَّألخشاكم َّوأفمر، َّوأصوم ََََّّّّ  َّأًنم، َّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َّفمنََّّ ساء،
َّ َّرأبَّعنَّسََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ:َّصنعَّالنَّيبَّ~َّقال َّعاجشةوَّ، (3)«نيتَّفليسَّمينََّّ  َََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّفرخصَّفيه،َّفتنزهَّعنهََََّّّّ ََّّشيئَّا

َّذلكَّالنَّيبََّّ َّفبلغ َّ َّقوم،  ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّفخمبَّفحمدَّهللا ،،ََّّ َّقال: َّالشَّيءَّ»مث َّعن َّيتنزهون َّأقوام َّابل َََّّّما  َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ

                                           

 (.11   َّ  ُّ      الت عر   ) : ( 1)
 (.311          ُ    َّ      الرسالة الق شريي ة ) : ( 2)
صدقي  ف: (5163( رقر )3/1312ابب ال ابيب يف النكاح ) -النكاح كتاب   - أخرج  البصاري يف صييي ( 3)

كتاب النكاح، ابب استيباب   - أخرج  مسلر يف صييي ل . و واللفظ م، 2113بريوف  -عيل العٍار ط: دار الفكر 
لٍبعة ا بريوف، -املعرفة دار: ط شييا، مأمون خليل: (. ف1311( رقر )2/1121النكاح ملن اتقي نفس  إلي  )

 .م2111 ،  َّ    لس ابعةا



 

   

 .(1)«فوهللاَّإينَّألعلمهمَّابهلل،َّوأشدهمَّلهَّخشيةَّ؟أصنعه
َََََكماَيَؤخذَعليه:َ َ ََ َ َ  ََََ جعلهَّالعلومَّقسمني:َّعلومَّاحلقيقةَّ:َ"قوله:َّالت عل قَّابلعلومَّاحلقيقة"َيفَ

َّوظاهرَّاَّ َّلنصوصَّالشَّرعَّابطنَّا َّجَّعلوا َّأبن َّأفهامهم َّفسدتَّبه َّما َّعلى َّدَّاللةَّ َّالشَّريعة، ََّّ ََّّوعلوم ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ  َّ َََّّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ  َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ  َََّّّ  ََّّ َََََّّّّّ  َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ
َََََّّّّّ َّودقيقةََّّوشريعةََّّ َّ َّ َََََّّّّّ ََّّفعَّلومَّالشَّريعةَّهيَّلعامَّةَّالنَّاسَّوعلومَّاحلقيقةَّهيَّللخوا، (2)َّ َّ ََََّّّّ َّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ َّ َََََّّّّّ  َّ َََََّّّّّ َّ َّال مََّّصَّمنَََّّّ َّ َّ  ََََّّّّتصوََّّفة،ََََّّّّ َّ َّ

َّهباَّالشَّرعَّوملَّيقلَّهباَّأددَّمنَّأصحابَّالنَّيبَّ ََّّوهذهَّاالصمالداتَّوالتَّقسيماتَّملَّأيتَّ  َََََّّّّّ ََّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َََّّّ  َّ َََََّّّّّ َّ  َّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّوال
َّ َّال مََّّمنَّأهلَّالعلمَّ َّللعلمَّإىلَّدقيقةَّوشريعةَّعلىَّدديثَّألهلََّّعتاين،َََّّّ ََّّومدارَّتقسيمَّالصَّوفيَّة َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ

َّالنَّيبَّ َّعلى َّالغداة َّاألنصاريَّصالة َّدارثة َّادخل َّمقال: َّفيه َّالعلم َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََََََّّّّّّّالنَّيب َّفقال َّ  ََََّّّّ َّ َََََّّّّّكيف :
َّدقََّّ َّأصبح َّايَّرسولَّهللاَّمؤمنَّا َّقال: ََّّ َّأصبح َّايَّدارثة؟ َّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّالنَّيبََّّ َّقال َّا؛ َّ  ََََّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ َّإنََّّ»: لالَّدقَََّّّ

َّ.(3)«دقيقة؛َّفماَّدقيقةَّإَيانك؟؟...احلديث
َّوالتَّعريف -3 َّالتَّالثَََََّّّّّ َََّّّ َّالتَّصوَّف،ََََّّّّ ََّّ ََّّلالمة  َّ َّ  ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّالجريريََّ َّقول َّالتَّصوَّفَّ (4)هو َّعن َّسئل ََّّدني  َّ َّ  ََََّّّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ
ََّّالدَّخولَّيفَّكلَّخَّلَّقَّسَّين،َّواافقال:َّ َََّّّ  َّ ََّّ  َّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ  َّ َََََّّّّّ َّ   َّلروجَّمنَّكلَّخَّلَّقَّدَّينَّ  َََّّّ  َّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ  .(5)اَََّّّ

َ َاجلريري: َتعريف َعلى َويَؤخذ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َّيفَََّ  َّبه َّمأمورَّ َّحممود َّأمر َّالتَّصوَّفَّهو َّعرفَّبه َّما ََّّأنَّ َّ َََّّّ  ََّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ َّ  َّ َّ  ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َّ
َّأوَّ َّالعقدي، َّسواء َّومنهجهم َّالصَّوفيَّة، َّحلال َّاملتتبع َّأن َّإالَّ َّقوامها، َّوهو َّاإلسالميَّة ََّّالشَّريعة ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ  َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ  َّ ََّّ

ََّّالتَّعبَّديَّجيدَّخمالفتهمَّهلذاَّاألصلَّالظَّاهرَّالصَّريح: ََّّ  َّ َََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ وهوَّاألخذَّبالَّماَّهوَّسينَّونبذَّماَّسواه،َََََّّّّّ ََّّ 
                                           

كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب ما يكره من التعمق والتنا   يف العلر -أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
 (.1311( رقر )3/1231)
القاهرة،  -( ط: دار الكتب املصرية 293 : ، )وبخرون           َّ  ُّ                    موسوعة الت صو   اإلسالمي، حممود  قزوف( انظر: 2)

 م.2119
( رقر 3/266) احلارث بن مالر األنصاري -من ا   احلارث  -ابب احلاء  -اين يف املعجر الكبري الٍم  أخرج  (3)
الباري: قال ابن رجب يف فتح م. 1923                   َّ     القاهرة، الٍبعة الث انية  -                                َّ  ف: محدي السلفي، ط: مكتبة ابن ايمي ة  (3361)
املقصود وبخرين ط: مكتبة دار احلرمل  ، ف: حممود عبد(1/212حديث مرسل، وقد روي مسندا  سناد ضعيف ) ووه
( ف: عادل عبد املوجود وعلي 1/629م. وقال ابن حجر يف اإلصابة: حديث معضل )1996القاهرة، الٍبعة األوىل  -

 م.1995بريوف، الٍبعة األوىل  -معوض، ط: دار الكتب العلمية 
        ى               وصيب أيض ا سهل بن عبد هللا  ،أصياب اجلنيد( أبو حممد اجلريري ا   أمحد بن حممد بن احلسل، كان من كبار 3)

د بعد اجلنيد يف جملس  لتمام حال  وصية   ِ قع   ُ أ   .  ُ ل     ِ بج           ُ يكرم  وي   حممدوكان اجلنيد بن ، التس ي وهو من علماء مشايخ القوم
سنة إحدى ،  ت  اجلمال وقي الوقعة ِ ا   َ و   ،كنيت ، وكان عظير القدر عند اائفت ، اويف سنة وقعة اهلبري  علي الغالب ، علم 

 (.6/116، )اتريخ بغداد(، و 1/213)عبد الرمحن السلمي  رأل          ُّ   َّ ٍبقاف الص وفي ةال :يف انظر ارعت  عشرة وثالث م ة.
 (.316          ُ    َّ      الرسالة الق شريي ة ) : ( 5)



 

   

ََّّفمنَّالسنةَّعدمَّخمالفةَّالفمرة،َّوهاَّهمَّخيالفوَّناَّيفَّأصوهلا؛َّمنَّجتويعَّالنَّفسَّوتعريةَّاألجسا َّ َّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َّدَّ
َََّّّبَّغيةَّهتذيبَّالنَّفس،َّواليتَّلنَّيَّصلحهاَّويهذهباََّّ-كماَّيزعمون-املراقدَّابألايمَّالموالََّّةومفارق َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ  َََّّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ

َّماَّشَّرَّعَّهَّهللاَّ َّإالَّ َّ ََّّ َّ  َّ  َّ ََََّّّّ  َّ َََّّّكتابهَّأوَّعل َّكمَّىَّلسانَّنبيهَّيف َّوماَّفَّمرتَّعليهَّاألنفس. ََّّ ََّّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّ َّ جندَّماََّّاَََََّّّّّ 
َّقبورهمَّوشدَّ َّوتعظيم َّوكراماهتم َّكعقيدهتمَّيفَّاألولياء َّهبا؛ َّيؤمر َّمل َّمنَّعقاجدَّ َّالصَّوفيَّة ََّّابتدعته َّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ  َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َََّّّ َّ َََّّّ

َّالسنة َّيف َّجاء َّملا َّصرحية َّخمالفة َّعيدَّا َّواختاذها َّإليها َََّّّالردال َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّالتَّصوَّفَّهوَّ (1)َََّّّ َّأن ََّّاليتَّيدعون َّ َّ َّ  َّ َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ
ََََّّّّالعملَّهباَّونبَّذَّماَّخالفها.َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ  َََّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّوأ هاَّمنَّبدعهمَّالعقديَّةَّوالتَّعبَّديَّةَّواليتَّسنتناولَّبعضَّمنهاَّيفََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ  ََّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َّ َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ

 طياتَّهذهَّالرسالة.
َّالسَّهَّرَّوَّرَّدَّيََّّ -4 َّ َّوذكر  َّ  َّ  َّ  َّ  َّ  َّ َََّّّ ََّّ ََّّ

(2)ََّّ َّهو: َّللتَّصوَّفَّفقال َّتعريفَّا َّعوارفه َّيف ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ  َّ َّ  ََََّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّالفقرَّاَّ َّملعاين َّجامع اسم
َّالَّياونَّبدوَّناَّالرَّجلَّصوفيَّاَّوإنَّكانَّزاه َّوإضافاتَّ َّومعاينَّالزَّهد،َّمعَّمزيدََّّأوصافَّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ  َََََََّّّّّّّ َّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َّ  َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َّ  َََََّّّّّ َّ َّدَّاَّوفق َّاََََّّّّ َََّّّ  .(3)اَّ ََّّ

ََويؤخذَعلىَتعريفَالَسَهَرَوَرَدَي:َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ ََ ََ َ ََ َ ََ ََ َ َ َََََّّّّّجعلَّالتَّصوَّفَّحمصورَّاَّابلفقرَّوالزَّهدَّوهذاَّخيالفَّماَََّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ  ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ  َّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ
َّفات َّممنَّينتسبَّإىلَّالتَّصوَّفَّالَّيتَّصفَّابلفقرَّوالَّ َّدالَّالصَّوفيَّةَّيفَّقدميَّودديث؛ ََّّعليه َّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ َّ  َََّّّ َّ َّ َّ  َّ َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ

َّوإضافاتَّمل َّكماَّأنهَّعرَّضَّتعريضَّاَّلصفاتَّ َََّّّتظهرَّعليهَّمظاهرَّالزَّهد، ََََّّّّ ََّّ َّ  َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََََََّّّّّّ  ََّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََّّ َّ  َّ َََََّّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َّ يذكرها،َّأوََّيتلَّهلاَّمبتالَََّّّ
ةَّعامةَّملَّحتددَّتلكَّالصََّّفاتَّوهذاَّمنَّ ََّّعلىَّالرأمَّمنَّأَّناَّأصلََّّيفَّالتَّصوَّفَّعنده،َّفعبارتهَّمَّوِهَّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ   َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َََََََّّّّّّّ ََّّ  َّ َّ  َََََّّّّّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ ََّّ  َّ َّ  َََََّّّّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ

ََّّالغموضَّاملعيبَّعلىَّالتَّعريف. َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ
 

                                           

 ر إاا  إن أول» :فقال ،فذكرات للنيب  ،( عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة اكرات كنيسة رأينها ابحلبشة فيها اصاوير1)
فأول ر شرار اخللق عند هللا يوم  ،وصوروا في  الر الصور ،بنوا على قمه مسجدا ،فماف ،كان فيهر الرجل الصا 

                                 ُ                ابب هل انبش قبور مشركي اجلاهلية، وي تصذ مكاّنا مساجد  -كتاب الصالة   - أخرج  البصاري يف صييي  «القيامة
ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاا  -الصالة كتاب املساجد ومواضر -(، ومسلر321رقر ) (1/111)

 (.522( رقر )1/315الصور فيها )
     ى فقيه ا السهروردي، كان الدين شهاب امللقب عموي ، البكري بن حممد بن هللا عبد بن حممد بن عمر حفص أبو (2)

 كثري    ُّ   َّ       الص وفي ة، وكان من كثري خلق علي  ابوختر  ،والراضة العبادة يف االجتهاد كثري    ى ورع ا    ى صاحل ا    ى شيص ا ،املذهب شافعي
، وهو ابري شهاب الدين ببغداد وسي م ة وثالثل اثنتل سنة ا رم مستهل يف جج ، اويف ِ ح   بعض يف جاور احلج، ورمبا

 (.16/269               ُّ     (، وسري أعالم الن بالء )3/336. انظر ارعت  يف: وفياف األعيان )حيىي بن حبش السهروردي املقتول
 القاهرة، الٍبعة -الدينية  الثقافة وهبة، ط: مكتبة واوفيق السايح دأمح :، ف(1/65) لسهروردي املعار  ر عوا( 3)

 .م2113   َّ     الث انية 



 

   

َ   ِ  وع ر    اجل ر ج اين    -5  ْ  ُ    َ َّالتَّصوَّفيف اعريف  (2)         َّ     وابع  الت هانوي (1) َ  َّ  َّ َّ لوقوفَّمعَّاآلدابَّابا:ََََّّّّ 
ََََّّّّالشَّرعيَّةَّظاهراَّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ َََّّّدامهاَّمنَّالظَّاهرَّيفَّالباطن،َّوابطناَّف ىَّدامهاَّمنَّالباطنَّيفَّالظَّاهرََّّىف َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َّ َّ

َّفيحصلَّللمتأدَّبَّابحلامنيَّكمال ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ  ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َّ  .(3)اََّّ
َاجلََرَجاينََ َتعريف َعلى َ ويؤخذ  َ َ َ  َ َ ََ َ ََ َََ َ ََ َ َ َ َ َََّ َّاملعىنَّاحلسنَّ: َّحتتمل َّيفَّتعريفه ة َّومَّوِهَّ َّأبلفاظَُّمملة ََّّإتيانه َّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ َّ َََََََّّّّّّّ َّ َّ َّ  َّ َّ  ََّّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََََََّّّّّّ

َّكلَّأمرََّّممدوحَّجا ََّّواملعىنَّالقبيح،َّفإنَّعىنَّابآلدابَّالشَّرعيَّة: ََّّ َّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ َََََََّّّّّّّ َّمندوبَّإليهَََََّّّّّ َََََََّّّّّّّءَّالشَّرعَّإبقرارهَّفهذاَّأمرَّ َّ َّ َََّّّ  ََََََّّّّّّ َّ ََََََََّّّّّّّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ
َّكانَّيعينَّابآلدابَّالشَّرعيَّةَّماَّيدورَّ َََّّّومدارَّالشَّريعةَّعليه.َّوإن َّ ََََََّّّّّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََََّّّّّ  َّ ََََََّّّّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّألسنةَّالصَّوفيَّةَّمنَّثدابَّماَّأنزلَّعلىَََّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ  َّ ََََََّّّّّّ ََّّ

َّالوقوفَّعندَّرسومها،َّ َّوهو: َّأدبَّالشَّريعة َّإىلَّأنواعَّثالث: َّمنَّسلمانَّديثَّيقسموَّنا ََََّّّّهللاَّهبا ََّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ  َّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ
. (4)تهاَّمعَّاملبالغةَّفيها،َّوأدبَّاحلقَّهو:َّأن َّتعرفَّمالكَّومالهوأدبَّالدمةَّوهو:َّالفناءَّعندَّرؤي

      ُّ َّ                    ل الس ن ة واجلماعة فيما أعلر.              َّ              َّ                          فال دليل من الش ر  على هذه الت قسيماف وع يقل هبا أحد من أه
َََ ََفنجدََجَلَتعريفاتَالَصوفَيةَ  َ ََ ََ ََ ََ َ ََ  َ  َ ََ َ َ َحتتملَحَقاَوابطَلَََ َ َ َ ََ ََ ََ َ ََ.َّ

ََومنَتعاريفَأهلَالَسَنةَواجلماعةَملفهومَالَتصَوفَ  ََ  َََ َََ َ َََََ ََ َ ََ ََ َ  َ ََ ََ َ ََ َ ََ ََ ََ َ  :¬            ابن اجلوزي   تعريفَََ
ُ  ِ  َّ                           َّ    اريقة كان ابتدا ها الز هد الك ل  ي ، مث ارخص املنتسبون إليها ابلس ما  "        َّ  ُّ      فقال الت صو   هو:       ُّ                      

ِ                     ُّ    والرقص، فمال إليهر االب ا خرة من الع و ام   ملا يظهرون  من التد ز ه د . ومال إليهر االب الد نيا  ُّ  َ َّ                    ِ  َ  َ                                  
يف اعريف  ببيان حقيقة  ¬                ِ  د أجاد ابن اجلو ي   . وق(5)ا                    َّ          ملا يرون عندهر من الر احة واللعب

ماَّانته َّإليهَّالص وفي ةَّيفَّعقاجدهاَّواحنرافهاَّوميلهاََّّ   َّ  ُّ            ُ                َّ    الت صو   ومراحل ، وي زاد على هذا الت عريف
ادَّوعقيدةَّوددةَّالوجود َّ.(6)للمذاهبَّالفلسفي ةَّاليتَّأفض َّإىلَّالقولَّابحللولَّواالحت  

َّ
                                           

 ، عاعاشتغل ببالده وسبر م ةأربعل  ةولد سن، عر  ابلسيد الشريف  ُ وي  ، ( علي بن حممد بن علي احلسيه اجلرجاين1)
وصار إماما يف عير العلوم  ،مث حلق ببالد العجرالقاهرة مث خراب إىل بالد الروم،  دهره، وقدم مة  َّ عال   كان الشرف، بالد

اين أربرسنة  واويف                             ُ      ، ول  كتاب التعريفاف ومصنفاف أ خرى، مصنفا يف عير أنواعها ،العقلية وابريها متفردا هبا  عشرة َو
 (.1/122فل )( وهدية العار 2/196. انظر ارعت  يف: بغية الوعاة للسيواي )م ة بشريا 

العلوم،  بعض يف لغوي، مشارك: التهانوي احلنفي الفاروقي صابر     حمم د بن حامد حممد القاضي ابن علي بن حممد( 2)
  ليف  من ن، فرغيجلدمب ابر الفنون( اصٍالحاف كشا )و ا اف( نسق يف الغااف )سبق كتاب  هندي ل  ابحث
 (.11/31ومعجر امل لفل ) (6/259لي )يف: األعالم للزرك انظر ارعت هد،  1152 سنة
، بريوف -مكتبة لبنان ( ط: 1/356) علي دحرواب ، ف:لتهانويل موسوعة كشا  اصٍالحاف الفنون والعلوم (3)

 م.1996 -الٍبعة: األوىل 
 (.13التعريفاف ) : ( انظر: 3)
 .(156لبيس إبليس ) : ا( 5)
¸ ييها يف الفصل األول؛ يف أهر عقائد الصوفية: عقيدهتر ابهلل يأخ مزيد بيان يف اعريف هذه املصٍلياف واوضس( 6)

: ( 11 ) 



 

   

د أقواهلر يف        ُّ خل واعد                        ِ اختال  أهل العلر وامل ر    يرىأمره، وابتداء                  َّ  ُّ  الباحث يف نشأة الت صو      َّ إن  
              ِ     مبا سبق  من الد  ارف  فكارهنشأا ، من جهة سبب وجوده، ودعائر انتشاره، واشاب  العديد من أ

 ر الر االختالفاف يف أقوال منها:وميكن حص دة يف الر الوقي.    َّ         َّ  والث قافاف الس ائاملنيرفة 
               ُّ   َّ          ، حيث يتشب  الص وفي ة يف  هدهر (1)      َّ  ُّ                أن الت صو   سبق ظهور اإلسالمالقول األول: 

                      َّ                                 ى          للعبادة أبقوام يف اجلاهلي ة يقال هلر )صوفة( كما مر معنا سابق ا يف اعريف  وانقماعهم
ُ  َّ            . وقد ر د  على هذا الق(2)   ُّ   َّ الص وفي ة بعدم صية  ¬                               َّ  ول مبا جاء عن شيخ اإلسالم ابن ايمي ة       

 .(3)       ِ    هذه الن  سبة

      َّ  ُّ                                                أن الت صو   نشأ يف صدر اإلسالم، بل هو من اعالير اإلسالم اليت حث               القول الث اّن: 
(4)                            ُّ َّ عليها ورابب فيها. وما أهل الص ف ة

ََّّ                     َّ  الذين كانوا يف عهد الن يب   َّإالَّ  َّ ٌ                دليل  على قدم املذهب َّ    
َّالصَّويف َّ  َّ                     ى               ب . ولذا فإر  جند كثري ا من كتب ابقاف  ٪                    َّ       وعمل العديد من الص يابة وصواب ََّّ

ُ               َّ     الص وفي ة ا ص د ر  بذكر كبار الص يابة  َّ  َ  .(5)                                ُّ  واعدهر من أوائل من سلر املسلر الص ويف ٪   ُّ   َّ  ُ 
،                    َّ  إىل املكوث يف مسجد الن يب  العو  واحلاجة                        ُّ َّ           وجياب عن هذا: أبن أهل الص ف ة إَّنا أجلأهر

أن   ا. كم(6)من فضل  ح ى خيرجوا للسعي يف الب املعاش حاهلر ويغنيهر هللا فما إن يتغري 
                                           

 .(33) : ( انظر: اللمر 1)
 ( مبيث التعريف اللغوي من الرسالة.23 ( راجر ) :2)
            ى                  َّ  ُّ  رد اكره بنف ا يف مبيث اعريف الت صو  .(، و 11/1وى )ا(، وجممو  الفت136:  ( انظر: البيس إبليس )3)
فة أضيا           ُّ "وأهل الص   :--قال عنهر الصيار اجلليل أبو هريرة  ،       ٌ                 ة هر قوم  فقراء من املسلمل َّ ف            ُّ ( وأهل الص  3)

ات                                      ى         صدقة بعث هبا إليهر وع يتناول منها شي  ا، وإاا أ - أي النيب  - ال أيوون إىل أهل وال على أحد، إاا أات  ،اإلسالم
ابب كيف   -انظر: اتمة احلديث يف صييح البصاري، كتاب الرقاف  .هدية أرسل إليهر وأصاب منها وأشركهر فيها..."

 .(6532)رقر بوأصياب              َّ  كان عيش الن يب 
، م2119القاهرة  -ف: سامي جاهل، ط: دار احلديث  (1/52) ألر نعير األصفهاين ( انظر: حلية األولياء5)
 م.2112                َّ     بريوف، الٍبعة الث الثة  -ط: دار الكتب العلمية  (29ى للشعراين ) : ٍبقاف الكم الو 
 (.136( انظر: البيس إبليس ) : 6)



 

   

واملسلمون  ٪                                                               َّ     ع يعر  عنهر القيام بعباداف ختتلف أو ازيد عما كان يقوم ب  ابقي الص يابة 
. وإَّنا اختصوا مبال مة     ى                             ُ ََ  ُّ                َّ  عامة  يف الر الوقي، بل هر مقتدون وم ت أ س ون مبا جاء عن الن يب 

 قر والغربة.املسجد للف

(1)                         َّ  أن نشأا  كاني يف القرن الث اين               القول الث الث: 
           ُّ               حل فتيي الد نيا على املسلمل  ،

ََّّملذَّاهتاوانغمس منهر من انغمس يف  َّ َّ ، انصر   ََّّ ِ  ِ         وارفها، وبدأ إعراض الن اس عن الس بيل الس و ي   َّ       َّ         َّ                      
َ  َِّ       ها كر د ة  فعل              ُّ                                          ُّ          البعض إىل الز هد واالنقٍا  للعبادة والبعد كل البعد عن الد نيا وما في     (2). 

                              اقع نشأة الت صو ف، ويدل عليه:         ع             وهذا أقرب  األقوال إىل و 

 :يفا            رأيي صوفي  " قول احلسن البصري   ٍ  وقال: معي               ى           وا  فأعٍيت  شي  ا فلر أيخذه    َّ ال
 .(3)"معيما  يكفيهأربعة دوانيق 

  : (4)"ء   ِ  الر  اما عرفي دقيق                  ُّ  ُّ لوال أبو هاشر الص ويف  "                     وقول سفيان الث وري. 

  :قأمح                           َ ل النهار ال أيخ الظهر ح ى يصري    َّ أو    َ     َّ و   َ ص     ى  َ رجال  ا        َّ لو أن  "وقول الشافعي" ،

"   ى أبد ا     ُّ              ى          ُ الص وفيل أربعل يوم ا فعاد عقل             ٌ ما لزم أحد  "        ى   وقال أيض ا: 
(5). 

ت هر-      َّ  ُّ  أن الت صو                  القول الر ابع:  ْ َ   كع لر  م ش  بون   ِ    ُ  ِ    ول  م نتس  ََّّ  ُ    ع ي عر  -     ُ   َّإالَّ  َّ بعد انقضاء القرون َّ
                      َّ  ُّ                                               قصد هبذا القول كون الت صو   علر منتظر األركان ل  علما ه ومتعلمي  وم لفاا .    ُ . وي  (6)األوىل

      َّ  ُّ             َّ  ُّ         َّ                    ى       أن الت صو   هو وليد الت أث ر بش ى الث قافاف اليت كاني سائدة  يف الر القول اخلامس: 
      َّ        اإلسالمي ة ودخول نتيجة الفتوحاف            ِ        َّ   َّ       َّ     َّ               الوقي كالد  ارف الش رقي ة، والن صراني ة، واإلرث اليورين

بعض األعاجر لإلسالم مبا حيملون من معتقداف وأفكار، ُما أدى إىل  ثر بعض املسلمل هبر 
 .(7)ومبا ينتهجون

                                           

 (.33          ُ    َّ      الرسالة الق شريي ة ) : ( انظر: 1)
 (.11/6(، وجممو  الفتاوى )151البيس إبليس ) : ( انظر: 2)
 .(2/212عوار  املعار  )(، و 32( اللمر ) : 3)
 (.32اللمر ) : ( 3)
 (.359) :  ( البيس إبليس5)
 .(11/6جممو  الفتاوى )( انظر: 6)
 م،1952اهلند، الٍبعة األوىل  -( ط: جملس دائرة املعار  العثمانية 23ما للهند من مقولة للبريوين ) : ( انظر: 1)

 م.2112األوىل  الراض، الٍبعة -(، ط: بيي السالم 132    َّ  ُّ                                   والت صو  : املنشأ واملصادر إلحسان إهلي ظهري ) : 



 

   

                                  َّ  ُّ                                   ومر اختال  األقوال وا راء يف نشأة الت صو   يتلمس الباحث يف جمموعها مدى التأثري 
وكلما  اد البعد عن العهد النبوي  اد                   َّ  ُّ                             اخلارجي يف اٍور الت صو   وانتقال  من مرحلة إىل مرحلة،

              َّ      ُّ                                         ى    يف االبتدا  والض الل الص ويف، ح ى جيد املرء أن الر التأثري اخلارجي متجذر ا يف  االنغماس
                ُّ       ُّ                                َّ  ُّ                   بعض العقائد والس لوك الص ويف، بل أصبح الر األثر هو ااا  الت صو   املنشود لدى منتسيب 

 صرة:مل هذا التأثري يف نقاط ُمت   ُّ   َّ     الص وفي ة. وجن

 :التأثري اليوانّن 

، واليت (1)                        َّ         َّ  ُّ                               يظهر أثر الفلسفة اليورني ة على الت صو   واٍوره بدخول الفلسفة اإلشراقية
ويض الن فسي، (2)                                       َّ      ِ        ُّ   َّ اقوم على أن أصل املعرفة هو ما يقذ  يف الن فس ابلر  اضة الر وحي ة       َّ       َّ     ، وال  

، وال     ِ               ُ    َّ            ُّ  ُّ    ق  ي يف مقاماف الع بودي ة ح ى يصل الص ويف  إىل               َّ  ُّ       َّ  ُّ                َّ واالنغماس يف الت أم ل، والت فك ر دون عمل 
                                               َّ  ِ         َّ      َ ِ َّ                 مقام اليقل، ومشاهدة احلقائق على ما هي علي ، والت لق  ي من الذ اف الع ل ي ة، وإشراف األنوار 
                                                      َّ ِ          ُّ   َّ           واملعار  علي  ُما ال يصل هلا ابلعقل واحلس. وكان هلذا األثر الس ي  ئ على الص وفي ة، ما محلهر 

ََّّوحدة الوجود، وأن ال وجودعلى االعتقاد ب َّإالَّ  َّ َ            وجود الر ب   وحد ه، وكل ما يفَّ الكون هو من          َّ ِ    
 مظاهر وجوده.

 :التأثري النصراّن 

             َّ     َّ         ُّ   َّ              َّ  ُّ                           ُّ   ويظهر أثر الن صراني ة على الص وفي ة منذ نشأة الت صو   األوىل، حيث متيزوا بلباس الص و  
     َّ                          ن الن صارى وقساوستهر، والتزامهر                     َّ         ى                        الذي نسبوا ل  كما مر  معنا بنف ا. وهو ما كان يلبس  رهبا

ُ      ََ  َ           بس كىن اخل ل و اف واخلانقاه           َّ                    َّ                         املشاهبة للص وامر واألديرة عند الن صارى، كما  هدف بعض اوائف  (3) 
   ُّ   َّ       َّ                   ِ                                                  الص وفي ة يف الز وااب ودعي إىل هجر الن  ساء واألبناء ح ى اشتهر لديهر قول: )ال يبلغ الرجل إىل 

                                           

مذهب يورين مستفاد من النظرية األفالاونية ا دثة؛ فهو يعم عن الذاف اإلهلية ابلنور ويصف العواع أبّنا  اإلشراف:( 1)
ُ                وهذا ُما ع يقل ب  كتاب وال س نة صييية. وأول  -انزه هللا عن الر-أنوار مستمدة من هللا الذي هو عندهر نور حمض                           

                                                َّ  ُّ                                 راف الصويف شهاب الدين السهروردي املقتول. انظر: الت صو   والتفلسف الوسائل والغااف لصابر من قال بنظرية اإلش
 م.2115القاهرة، الٍبعة األوىل  -ط: مكتبة املدبول (.235اعيمة ) : 

 (.123عبارة عن هتذيب األخالف النفسية، فإن هتذيبها ختفيفها عن خلٍاف الٍبر ونزعاا . انظر: التعريفاف ) : ( 2)
اخلانقاه وهي: كلمة فارسية معناها: البيي، وقيل: هو املوضر الذي أيكل في  امللر، حدثي يف اإلسالم يف حدود  (3)

جعلي لتصلي الصوفية فيها لعبادة هللا اعاىل. انظر: املواعظ واالعتبار بذكر اخلٍط وا اثر للمقريزي و سنة األربعمائة 
 .م.1992ف، الٍبعة األوىل بريو  -(.ط: دار الكتب العلمية3/221)



 

   

د  يقل ح ى ي ك  وجت  ك أّنا أرملة، وأوالده كأّنر أيتام، وأيوي إىل منا ل          ِ  ِ                   منا ل الص  
    ى           ُّ َّ  ُمالف ا لصريح الس ن ة  ء                     َّ         َ َ  ُِّ              وشاهبوا بذلر رهبان الن صارى يف اد بد ت ل هر، وهو ما جا ،(1)الكالب(

اد واحللول اإلهلي يف         َّ  اإلنساني ة  النُّفوس   َّ   َّ                َّ  ُّ                     ِ                  الن بوي ة. واٍور هذا الت أث ر ح ى وصل هبر القول ابالض  
 .(2)     َّ    ة الن صارىوهذا أصل عقيد

 :أتثري الد  ايانت الش رقي ة                        

ُ                   ُّ   َّ                         ملا كان للد  ارف الش رقي ة كبري  عناية  ابجلوانب الر وحي ة، خاضوا يف سبيل خالصها من      َّ   َّ        ِ          
              َّ                                                         القيود اجلسماني ة والر بتعذيب األجساد اليت هي سجون لتلر األرواح، فاخ عوا من 

ة ما خيلص الر األرواح من سجنها وينقيها من    ِ                               َّ الر  اضاف واملمارساف واجملاهداف البدني  
َ                                                     ُّ   َّ  األكدار والعالئق لت س م و  هبا يف امللكوف األعلى، ومن الر املمارساف اليت  ثرف هبا الص وفي ة   ُ  ْ  َ                
ٍ وائف: الت جوير ب ك الٍعام لليال  اوال واعذيب                    َّ  ُّ             َّ         َّ                                   وأصبيي من اقوس الت صو   عند بعض ال

يف املزابل واحلشوش، واعرية األجساد ولبس ما اخشوشن من    َّ                    ُّ   الن فس بكتر األنفاس، والس كىن 
(3)الثياب والسياحة يف الماري

ََّّوما كاني هذه املمارساف.  َّإالَّ  َّ وسائل أفضي إىل ما هو أعظر َّ
َ             َّ          َ َ  َ َّ           ُّ                                     من عقائد  منيرفة  ضال ة ، حيث يد تد ر ق ى املريد الص ويف من خالهلا إىل أن يصل ب  األمر لالعتقاد         

                  َّ                                        ة يف األجساد البشري ة ووحدة الوجود وابريها من العقائد الباالة.        َّ       َّ حبلول الذ اف اإلهلي  

َّ
 

                                           

 (.1/36ابقاف الشعراين )( 1)
 (.115البيس إبليس ) : ( انظر: 2)
 (.15                                 ُّ   َّ                          قصة إبراهير بن أدهر يف الٍبقاف الص وفي ة ألر عبد الرمحن السلمي ) : ( انظر: 3)



 

   

                        َّ  ُّ                                            عند سم األقوال يف نشأة الت صو   جند أن  مر بعدة مراحل ح ى وصل إىل ما هو علي  
         َّ    ها كالت ال:يف العصر احلال. وميكن إجيا

 .          ُّ           ُّ                    ملبالغة ابلز هد وارك الد نيا واالنقٍا  للعبادةا مرحلةوهي وىل:          ع املرحلة األ  
والغلو يف األشياخ  ،ابلبد  واملنكرافالت عل قَّهبانية و     َّ يف الر   االنغماسوهي                  املرحلة الث انية: 

 .¸ د وقرىب إىل هللا  ُّ عب     َّ للت           َ قص وسائل        َّ        َّ اا الس ما  والر     ِ  واخت    ،واألولياء
ٍح              َّ واجلنوح  و الش   ،      ُّ                      ا  الس لوكي إىل االبتدا  العقدياالنتقال من االبتد                 املرحلة الث الثة: 

اد واحللول ووحدة الوجود.     َّْ    والز ن دقة                    ِ                        واإلحلاد، والقول ابالض  
ْ     هي ما علي  الص وفي ة ا ن من الر كود واجلمود والت قليد الك ل  ي ل ما مر ف  ب                   املرحلة الر ابعة:  َّ      ِ   ِ  ُ        َّ               ُّ            َّ   ُّ              

   ُّ   َّ                       ُُّ          ُّ   الص وفي ة املعاصرين من اقتصر اصو ف   على الز هد              َّ      َّ             يف املراحل الث الث الس ابقة، فنجد من
نف ا جنح للغلو   ابألولياء واالنقياد هلر كانقياد الش اة للراعي، وهر الس واد  ِ   ى           ِ                                 َّ                  َّ    واالنقٍا  للعبادة، وص                     

ََّّ          ُ    ِ                               َّ  ُّ األعظر من م تصو  فة العصر، الذين ال يعرفون من الت صو   َّإالَّ  َّ كر اجل م اعي  َّ
َ      املوالد والس ما  والذ    َ      ِ        َّ           

نف ا بخر البس ابلبد  العقدي ة ح ى كان أقرب للكفر من  إىل اإلميان. فجمعي وا ِ   ى                       َّ                                        لر قص، وص       َّ  
 .(1)   ُّ   َّ                      َّ  ُّ                           الص وفي ة املعاصرة كل أنوا  الت صو   منذ نشأا  ح ى مراحل  األخرية

َّ
 

                                           

                                                     ُّ   َّ                 الوصول إىل هذه النتيجة من خالل استقراء نشأة واٍور الص وفي ة على مر العصور. ( 1)



  :      مبحثان     وفيه 
    .         الص وفي ة     عند       ستدالل   واال           الت لق  ي       مصادر   :    األول       املبحث
       مطالب:      ثالثة     وفيه 

                         املطلب األول: العلم اللدّن.
                    املطلب الثاّن: الذوق.

                    ملطلب الثالث: الوجد. ا

    .       وأشهرها           الص وفي ة       عقائد     أهم   :      الث اّن       املبحث
       مطالب:     مخسة     وفيه 

  .                              املطلب األول: عقيدة الصوفية يف هللا 
  .                                   املطلب الثاّن: عقيدة الصوفية يف النيب

                                       املطلب الثالث: عقيدة الصوفية يف األولياء.
                                          املطلب الرابع: عقيدة الصوفية ابلقرآن الكرمي.
                                        املطلب اخلامس: عقيدة الصوفية ابجلنة والنار.



 

   

يس يف اكوين الفكر لديها،             َّ  ِ                                      َّ إن مصادر الت لق  ي واالستدالل عند كل اائفة هي العامل الر ئ
                                      ْ                                         ومن خالهلا يتر ضديد النهج الذي انتهج  وض تكر إلي  يف جل  أمورها، ومن نصوصها يستقون 

 برائهر، فما أحقت  فهو احلق وما أبٍلت  فهو الباال.
          َّ  ِ                   ُّ   َّ                         َّ                  ومصادر الت لق  ي واالستدالل عند الص وفي ة القول فيها كالقول يف الت عريف والنشأة، فقد 

                       َّ  ِ                                           َّ  لعلماء يف ضديد مصادر الت لق  ي واالستدالل، وقد قسمها البعض إىل مصادر خارجي ة اختلف ا
ٍ وائف الص وفي ة ابلد  ارف الش رقي ة والفلسفة             َّ                          َّ        ُّ   َّ     ِ        َّ   َّ           وأخرى داخلي ة، وأدراب بعضهر  ثر بعض ال

           َّ  ُّ      ى  عتم هذا الت أث ر مصدر ا        َّ                َّ      َّ     َّ                   َّ       َّ      اليورني ة و ثرهر ابليهودي ة والن صراني ة ضمن املصادر اخلارجي ة، ولعل نا ال ن
     ى     َّ  ِ                   ُّ   َّ                        ُّ   َّ               َّ  ُّ  مباشر ا للت لق  ي واالستدالل عند الص وفي ة، ولكن ميكن القول أبن الص وفي ة ع اسلر من الت أث ر 
      ِ                   ِ                                                 َّ  اخلارجي   مبا أحاط هبا من الد  ارف، وقد استقي بعض أفكارها من هذه امل ثراف اخلارجي ة 

                        ُّ         واجلهل حبكر حماكاة ما ال يصح  اقليده؛  حبكر االلتصاف واملصالٍة، وجانب من اإلعجاب
ٍلوبة من امل    َّ   َّ الش رعي ةغااف ال إىل وعدم اعتباره وسيلة صييية للوصول       َِّ           لعدم صي ت   من جهة، 

 .(1)            َّ                              َّ            َّ          ى كتقليدهر للن صارى يف رهبانيتهر وخلواهتر يف الص وامر، كما مر  معنا سابق اجهة أخرى،  
   ُّ   َّ                         َّ  ُّ          الص وفي ة، فكل مرحلة من مراحل الت صو   ضدثي عن               َّ  ِ          َّ      وأما مصادر الت لق  ي الداخلي ة عند 

        ُّ    أبهية الر جو     َُ  ِ    يد ن ظ  رون             َّ  ِ                                              مصادرها يف الت لق  ي واالستدالل، وأاي أبقوال  متضاربة ، فتارة جندهر 
           ُّ َّ                                                                    للكتاب والس ن ة وعرض األقوال واألعمال عليها، فما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو ابال 

ٍ بقة األوىل من  هاد الص وفي ة   هر يفمردود، ويقول بذلر من  يف قول :  (2)       ُّ        كذي الن ون املصري   َّ                    ُّ   َّ   ال
 .(3)(  ِ ن   َ ن             ُ وأوامره، وس  وأفعال ، ، يف أخالق ، هلل: متابعة حبيب هللا            ِ عالماف ا ب   )

                                           

 (.33         َّ  ُّ               نشأة الت صو   يف الرسالة ) :مبيث انظر:  (1)
وقد أسند قيل: إن ا   ثوابن، واا النون لقب ل . ( او النون بن إبراهير أبو الفيض املعرو  ابملصري أصل  من النوبة، 2)

فيها نظر،                          َ رقٍه: روى عن مالر أحاديث  وقال الدا كان حكيما فصييا  اهدا، وكان واعظا.،  عن  أحاديث ابري اثبتة
اتريخ و (. 9/313اتريخ بغداد )يف:  انظر ارعت  .اويف سنة سي وأربعل وم تل           ُّ   َّ                  واستشهد الص وفي ة بكثري من مقاالا ، 

 (.5/1136)اإلسالم 
 (. 33         ُ    َّ      لرسالة الق شريي ة ) : ا( 3)



 

   

 ،ا ى م          َّ القوم أا    ِ ي   َ ك          ُ كتة من ن                   ُّ رمبا يقر يف قليب الن  "يف قول :  (1)¬              َّ     ِ وأر سليمان الد اراين   
من ع حيفظ ": ¬، ويقول اجلنيد (2)"           ُّ َّ الكتاب والس ن ة: ل من  إال بشاهدين عدللفال أقب

، (3)"           ُّ َّ ابلكتاب والس ن ة  ٌ د   َّ ي   َ ق      ُ نا م    َ لم      ِ ألن ع   ؛قتدى ب  يف هذا األمر                        ُ القربن وع يكتب احلديث ال ي  
ٍ بقة (4)ا    ُّ َّ والس ن ة            ِ أبصول الكتاب                  َّ ٌ مذهبنا هذا: مقي د  "         ى   ويقول أيض ا:        ُّ َّ   من الز ه اد                َّ    . ويشهد هلذه ال

ُ                       ُّ َّ                                 ُّ   َّ        ُّ َّ    األوائل الذين ع رفوا بلزوم الكتاب والس ن ة وأالق عليهر يف ااف الوقي اسر الص وفي ة أو الز ه اد،               
ل  من بعض  ُ         وع د هر الص وفي ة من شيوخهر وكمائهر بسالمة املعتقد من قبل أهل العلر وإن ع خي   َ                                                         َّ   ُّ      َّ  َ 

 .(5)         ُّ    َّ     َّ  ُّ  َّ املآخذ الس لوكي ة الت عب دي ة
رة عن الص وفي ة األوائل؛ جند أن منهر من جيعل بينما عند  ق  ي يف ابقاف الص وفي ة املتأخ      َّ ِ              ُّ   َّ       ِ          ُّ   َّ                            ال  

 ، نراهر قد حادوا عن األخذ ابلكتاب ف   ِ              ُّ                           ُّ  ِ   الع لر ابلكتاب والس نة من العلوم اليت ال اليق ابلص ويف  
يف  ¬     َّ اراين        َّ ان الد  سليم أاب    ُّ َّ      ُّ                            َ                والس ن ة، وعد وا األخذ هبما من اجلهل الذي ال ي ليق ابملريد، فنجد 

ُ  َّ              ُّ     قول بخر ي نسب ل  يقرر خال  ما قرره بنف ا فيقول: "ثالث  من ا ل بد ه ن  فقد رابب يف الد نيا:   َ َ َ      ٌ          ُ                           ى            
ق  ي يف فإّنا . (6)ا           ى                        من الب معاش ا، أو ازواب، أو الب احلديث                        َّ ِ     اشغل  عن الب ا خرة وال  
تموه من الكتاب والس ن ة، ال اقٍعوا ": (7)          َّ  ُّ                        ُّ مقاماف الت صو  . فيقول أبو الفضل األمحدي   ْ                    ُّ َّ   مبا ع ل م   َِ    

    ِ   تصو  فة     ُ الدم  وابريه من  ¬                   ى         َّ          . وكما مر  معنا بنف ا من مروا ف الداراين (8)ا                   ولو كان حق ا يف نفس 

                                           

أسند احلديث، ، وهو من أهل دارا قرية من قرى دمشق عبد الرمحن بن أمحد بن عٍية :ويقال ،( عبد الرمحن بن عٍية1)
اويف سنة ، قال ابن حبان: من أفاضل أهل  مان  وعبادهر وخيار أهل الشام و هادهر ما ل  كثري حديث مسند يرجر إلي 

 (.13) :           ُّ   َّ        ٍبقاف الص وفي ة للسلميال(، و 2/316. انظر ارعت  يف: الثقاف البن حبان )مخس عشرة وم تل
 .(56) :    ُ    َّ الق شريي ةلرسالة ( ا2)
 .(63            ُ    َّ      ( الرسالة الق شريي ة ) : 3)
 .(63            ُ    َّ      ( الرسالة الق شريي ة ) : 3)
جامعة اإلمام حممد بن سعود ط: (، 1/22)، : حممد رشاد ساعف                                 َّ   كتاب االستقامة لشيخ اإلسالم ابن ايمي ة، ( انظر:  5)
 م.1991 املدينة املنورة -
ٍبعة األوىل  -(. ط: دار ال اث 3/1623، ف: حممود إبراهير الرضواين )وف القلوب ألر االب املكيق( 6)  م.2111القاهرة، ال
وبركاف اخلياط، وصيب عبد الوهاب الشعراين مخس  أخذ الٍريق عن علي اخلوا ، صويف ( أبو الفضل األمحدي1)

ُ     ٌ        عشرة سنة، ور ويي عن  قصص وحكااف وأابايل  كثرية ، واويف  لكواكب ا . انظر ارعت  يف:واسر م ةسنة اثنتل وأربعل            ُ                         
 (.2/926(، ولواقح األنوار القدسية للشعراين، )2/95) نجر الدين حممد بن حممد الغزيل السائرة أبعيان امل ة العاشرة

 .(2/113بقاف الشعراين )ا( 2)



 

   

ِ  ُّ               يف سياف  ام   األخذ ابلكتاب والس ن ة، وهذه األقوال: إم ا منسوبة هلر وال ا ص ح  نسبتها إليهر،   َ               َّ                  َّ ُّ                  ِ    ِ      
َ  ِ      وإم ا يد ق ر  روّنا  َ           يف أقواهلر ا ق ي ة  واستتار ا؛ ح ى ال ي شن ر  عليهر من  -           ُّ َّ ابلكتاب والس ن ةأي األخذ -   َّ   ُ  ِ  َّ ى        ى        ُ   َّ  َ         

ر يف حقيقة األمر ال أيخذون  ام  ور   ي ة . وإم ا ألّن  ، وارد أقواهلر ويكونوا حم  ل  اهت   َ َ َّ   ِ      َ  ِ َّ            َّ                       ق ب ل  أهل الع ل ر                         ِ  ِْ         ِ  َِ 
َ   ِ   الن صو  الش رعي ة بظاهر معانيها كما ف ه م ها الس لف، بل يد   و  لو   ُ        َّ       َ  ِ       َ                      ن معاني ها ملعان  ابانة يد عون    ُّ       َّ   َّ                    َ 

اختصاصهر بفهمها دون ما سواهر. وعلي  كان اقسيمهر للعلر: علر حقيقة، وهو علر الباان 
   َّ    َ         َّ         لظ اهر ي عرف  عام ة املسلمل.           ُّ   َّ                        وختتص ب  الص وفي ة، وعلر شريعة، وهو علر ا

 ة ابآليت:                   ستدالل عند الص وفي                                              وميكن إمجال ما انتهت  إليه مصادر الت لق  ي واال
. : الع لر الل د ين   ُ   ِ أوال      ى     ِ      َّ

    ى      َّ   اثني ا: الذ وف.
َ    اثلث ا: الو جد.     ى     

َّ
 



 

   

ُ     ُّ   َّ        ِ      ى      ى         َّ  ُّ               ِ         ُّ   َّ       ج عل ي  الص وفي ة للمعرفة  منهج ا قائم ا على الت أم ل واجملاهداف والر  اضاف الر وحي ة، حيث   ْ  َ
ل هر هذه اجملاهداف  إىل احلقائق وامل ُ               ا وص                ُ ِ          َ                           ُّ       عار  اليت ا عجز العقول عن إدراكها والن قول عن ُ  

ُ                 اسٍريها. واملعرفة لدى الص وفي ة هي الوصول  هلل وإدراك مراده            َّ   ُّ                          من خالل احلدس وما يد ق ر ُّ  َ  َ                 
 ، لق علي  الع لر الل د ين   . وهو ما يٍ  ُ   ِ  يف القلب من علر ي وه ب بال كسب  من العبد وال ا عل ر  َّ      ِ             ُ           ُّ   َ                       َ  ُ               

ُ  ِ وي قصد ب  العلر من ل د ن    ؛ أي من عند هللا.هللا   ُ                 َ 
َ        ع                  لم الل د ّن   عند الص وفي ة:           تعريف الع  
ا وهللا     ني   ُ د                     َ من العبد، وهلذا  ي ل                   ى            هللا يف القلب إهلام ا بال سبب   ُ ف    ِ قذ                 َ هو العلر الذي ي  "
   هذه هي  .[5{ ]سورة العلق: حب جب هئ مئ خئ حئ} العباد ما ال يعلمون  َ ر   َّ ل           َ هو الذي ع

ُ   ِ حقيقة الع لر الل د ين     .(1)"        ُّ   َّ                              عند الص وفي ة، وقد كثر يف عباراهتر وإاالقاهتر         ِ      َّ
ُ   ِ                                 شري القوم ابلع لر الل د ين   إىل ما حيصل للعبد من ابري واسٍة، بل  ُ ي  ": ¬قال ابن القير  َّ      ِ            

قال هللا  موسى،بغري واسٍة   هلام من هللا، واعريف من  لعبده، كما حصل للصضر 
ة الكهف: { ]سور يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب}اعاىل: 

65]"(2).  
                           عند أهل الس ن ة واجلماعة:                  ع    تعريف الع لم الل د ّن   

ُ   ِ            ُّ َّ                                 َّ  ويتضح معىن الع لر الل د ين   عند أهل الس ن ة واجلماعة بقول شيخ اإلسالم ابن ايمي ة  َّ      ِ             ¬ :
ُ   ِ الع لر الل د ين    وأما"                                                   َّ         فال ريب أن هللا يفتح على قلوب أوليائ  املتقل وعباده الص احلل بسبب :    ِ      َّ

 .(3)"باعهر ما حيب  ما ال يفتح ب  على ابريهر    ِ واا    ،اهارة قلوهبر ُما يكره 
ُ   ِ        ُ    َّ                         الع لر الل د ين   َرة الع بودي ة واملتابعة، والصدف مر هللا، ": بقول  ¬ ُ                وي عرف  ابن القير  َّ      ِ   

. وكمال االنقياد ل . فيفتح ل   واإلخال  ل ، وبذل اجلهد يف القي العلر من مشكاة رسول 

                                           

 م1996، الراض - دار العاصمة( ط: 325) :  بكر أبو  يد للشيخ ( معجر املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ1)
الراض. الٍبعة األوىل  -ن خزمية اب دار(، ط: 2/532)، مر بن علي اسلعاداراب السالكل البن القير، ف: م( 2)

 م.2113
 (.13/131مو  الفتاوى )جم( 3)



 

   

وقد س ل هل -          ُّ َّ                                     كتاب والس ن ة أبمر خيص  ب ، كما قال علي بن أر االب من فهر ال
ة. إال  َ م   َ س     َّ الن    َ أ   َ ر        َ ة، وبد     َّ احلب    َ ق   َ ل          َ والذي فد   ،ال»فقال:  -بشيء دون الناس؟ خصكر رسول هللا 

ُ   ِ       فهذا هو الع لر الل د ين   احلقيقي، (1)                ى         فهما ي اي  هللا عبد ا يف كتاب  َّ      ِ           ...»"(2). 
ٌ        ى      ى             يت بل لنا أن الع لر الل د ين   مرابط  اراباا ا وثيق ا بصالح العبد،  وبقول هذين اإلمامل      ِ   ُ َّ      ِ             َ   

              ِ                   ُّ َّ     َّ                         ِ               ومدى استجابت  ل ما جاء ابلكتاب والس ن ة الص ييية، وكمال االنقياد واالا  با  هلما. فبقدر 
 علي  يف الفهر والعلر والعمل.                       َِّ                            استقامة العبد على اجلاد ة  ولزوم اريق احلق يكون فتح هللا 

ُ   ِ                       د أهل الت صو   ميكن الوصول إىل هذا الع لر الل د ين   عن اريق الكشف الذي هو وعن َّ      ِ                       ُّ  َّ         
ُ                      ى         َّ     معتمد الت لق  ي واالستدالل لديهر، والذي يتيصل من ا رف  كثرية  سأاكرها الحق ا بعد الت عريف                                    ِ  َّ         

 ب ، واكر أقوال أهل العلر في .
 :لكشفا

 :                   تعريف الكشف لغة :      أوال 
  وب    َّ                 َّ الش يء عن الشيء، كالث    ِ و   ْ ر                َ صييح يدل على س  الكا  والشل والفاء أصل

 .(3)ى عن البدن َ ر   ْ س   ُ ي  
   واري  وي     ُ ا ي          ى    َّ رفعر شي  ا عم ُ           ٍ  .(4)يء      َّ عن الش                  ِ ي ، كرفر الغٍاء     ِ غ
                         الكشف يف اصطالح الص وفي ة:       اثني ا: 
 (5)   ِ                                  َ   َّ                َّ      ى       ى االا  ال  على ما وراء احلجاب من املعاين الغ يبي ة، واألمور احلقيقي ة وجود ا وشهود ا. 
 :واجلماعة يف الكشف            أهل الس ن ة قول       اثلث ا: 

                                                                         ُّ    قد جاء اكر الكشف مبعناه احلق، والرد على معاني  الباالة عند كثري  من أعالم الس نة، 
 .                       َّ                    منهر شيخ اإلسالم ابن ايمي ة والميذه ابن القير 

                                           

 ( بنيوه.3131( رقر )2/133كتاب اجلهاد والسري، ابب فكاك األسري )  - أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
 (.2/336لسالكل )داراب ام( 2)
 (.5/121مقاييس اللغة )( 3)
. : دار ومكتبة اهلاللط (5/291)، إبراهير السامرائيو : مهدي املصزومي، فصليل الفراهيدي للاب العل، كت( 3)

 بدون اتريخ ابعة.
ق   أوصا  البشرية ووجود احلق؛ ألن  ال وجو 265( التعريفاف ) : 2) ْ  ُ                                     ( ومعىن الوجود: فقدان العبد مب ي   َ د للبشرية عند                            

 .(213، 333 انظر:) ظهور سلٍان احلقيقة. الشهود هو: ر ية احلق ابحلق. 



 

   

لون فيفع فأولياء هللا املتقون هر املقتدون مبيمد "يف معناه:  ¬فقال شيخ اإلسالم 
   َ         َ        َّ            َ                                      ُ   ِ                 ما أ مر ب  وي نتهون عم ا عن   جر، وي قتدون ب  فيما بل  هلر أن يتبعوه في ، في  ي  دهر مبالئكت  وروح 

 .(1)" َّ  ت قل    ُ الدم                                                   ُ                  من ، ويقذ  هللا يف قلوهبر من أنواره، وهلر الكراماف اليت ي كرم هللا هبا أولياءه 
َ     ي كيد هبا ابن  بدم                         َّ         يف معرض حديث  عن مكائد الش يٍان اليت  ¬وقال ابن القير            َ :

ُ  َّ   ومن كيده: ما ألقاه إىل ج ه ال " ٍ      ُ الدم                               َّ                     والٍام اف، وأبر ه هلر يف قالب  (2)ح    ِ         َّ ِ تصو  فة من الش 
عاوى                                              ُّ َّ                      َّ الكشف من اخلياالف، فأوقعهر يف أنوا  األابايل والتد ر هاف، وفتح هلر أبواب الد  

          ِ             إىل كشف الع يان، وأابناهر  سلكوه أفضى هبر                                       ى    ْ اهلائالف، وأوحى إليهر أن وراء العلر اريق ا إن  
                       َّ                         ويف اكره للكشف مبعناه الص ييح املوافق للشر  واملوجود  .(3)انة والقربن  ُّ     ُّ قي د ابلس        َّ عن الت  

َ  ُ   ى      حقيقة ، وأن  أعظر مٍلوب ي زيد العبد  ق راب  من هللا  وأما أابا  الرسل، فقد ..."، يقول:      ى                  َ         
       َّ                             مال الص احلة عن هذا كل ، فال يعتنون ب  واألع أابناهر هللا مبا جاءف ب  الرسل من العلوم النافعة

وهمهر ال اقف عند شيء  ...املهمة؛ وال جيعلون  من مٍالبهر -يعه الكشف مبعناه الباال-
       َّ                                ب  الر سول من اهلدى ودين احلق يف كل مسألة، ءما جاكشف  ااحمة  و من الر، بل هي

فاف ب     َّ     ب الن فس و ارين، مر كشف عيو           َّ نفع  يف الد  أجل  و أوهذا أعظر الكشو  و 
 .(4)"..عمال.األ

ُ                   َّ  ِ        والكشف معىن  عام  اندراب ضت  معان  أ خرى، هي وسائل  للوصول إلي ؛ كالت لق  ي عن هللا            ى                      ُ             
  مباشرة، ور ية الن يب  َّ                   ر ِ   بعد موا  يقظة  أو منام ا، ور ية اخل ض   َ ، واإلهلام، والفراسة،              ى        ى          

 .(5)             ُّ         َّ واهلوااف، والر  ى املنامي ة
                                           

 (.11/152) جممو  الفتاوى( 1)
ِ                                            الشٍح: عبارة  مستغربة  يف وصف و ج د  فاض بقوا ، وهااب بشدة ابليان  وابلبت . انظر: ( 2)  ْ  َ (. قلي: 353للمر ) : ا           ٌ        ٌ        

َ ُ ُّ   استيوا علي  الشياال، فيصدر من  من األقوال واألفعال اليت مت  ج ها                                  ُّ     إَّنا الشٍح هو حالة هذان اتملر الص ويف حل                                                      
لتمرير عقائدهر الباالة وأقواهلر     ُّ   َّ الص وفي ةالعقول، فيهذي هذان السكارى واجملانل. ويعتم الشٍح أحد وسائل وحجج 

 املنكرة.
الدمام،  - ابن اجلو يدار ( ط: 1/229) علي بن حسن احلليب،: ، فقيرالبن ال ( إاباثة اللهفان يف مصايد الشيٍان3)

 .ç 1323الٍبعة: األوىل، 
الراض، الٍبعة  - ، ط:  مزم للنشر والتو ير(2/313)، قيرالبن ال( مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلر واإلرادة 3)

 م.1993 األوىل،
 .(59نظر: ) :            ى   افصيلها الحق ا امزيد بيان يف سيأخ ( 5)



 

   

 :                   الكشف عند الص وفي ةزلة رمن        رابع ا: 
          ٌ      ٌ         ُّ   َّ    ُ              َّ             َّ  ِ            للكشف منزلة  عظيمة  لدى الص وفي ة، وي عتم املصدر الر ئيس لديهر للت لق  ي واالستدالل 
ُ                      للعلر واملعرفة، وب  يتوصلون ألعلى درجاف اليقل، وإلي  حيتكمون يف ج ل  أمورهر، بل جيعلون                                                               

ُ      ضة ، كان هلر من  الن صيب األوفر  دون                            ى     ى          ُ    َّ   َ من مصادر اشرير العباداف أمر ا وّني ا، فهو او ق دسي ة حم           َّ                   
ل ل  يف  َ    اخلالئق كما ي زعمون. وقد اناولت  الص وفي ة يف كتبها وأكثروا يف الر؛ م د ل  لل  ل  وم ف ص    ِ ِ  َ  ُ      َ  ِ   َ  ُ                         َّ   ُّ                       َ          

                           َّ                     ارائق  وأقسام ، وما الر إال  لعظير شأن  يف نفوسهر.
            َّ  ول بعد أن عد د يف كتاب  اإلحياء، حيث يق ¬                          َ  َّ   وُمن أكثر من اكره وبيان  الغ ز ال 

                           ى                  فبواسٍة هذه األسباب يكون سبب ا للكشف، بل القلب  ..."األسباب يف ضصيل الكشف: 
ُ                                                  ُ   َّ          إاا صفا رمبا ميثل  ل  احلق يف صورة مشاهدة ، أو يف لفظ منظوم يقر   ع ؛ ي عم  عن  بصوف                

 .(1)"                            ُّ                     اهلااف إاا كان يف اليقظة، وابلر  ا إاا كان يف املنام...
،  ُ           وم راد القوم  ٌ   ابملكاشفة: أن اظهر الوارداف القلبي ة ظهور ا جلي ا ال ي ع ي  شر  وال ر ي ب                                  َّ      ى          َ              َْ 

 .(2)                                                                    ى       ى واتجلى هلر كر ية العل معتقدين حقيقتها وواقعيتها ومتيقنل بوجودها حقيقة  ال خياال  
 :                            وسائل الوصول إىل الكشف الص ويف        خامس ا: 

 مباشرة:                الت لق  ي عن هللا  -1

يف رو                         ُ    ، سواء مهاافة أو مبا ي لقي    َّ  ِ               الت لق  ي مباشرة عن هللا              َّ  ُّ يزعر أهل الت صو  
   ُ                  . فن قل عن اائفة منهر (3)بعل البصر أم بعل البصرية أحدهر، وخيتلفون حبقيقة ر يت  

:  القول جبوا  ر ية هللا             َّ       عر بعض الن اس أن "     ُّ         ى                      ى  يف الد نيا حقيقة . اكر الر الكالاباي قائال 
ْ                                                        ة اد ع و ها ألنفسهر، وقد أابق املشايخ كلهر على اضليل من قال الر...   ى        ُّ   َّ قوم ا من الص وفي    َ َّ    "(4). 

ما اعجز  ف      ِ             من الر  وااف واملنقوال -عل البصرية-   ُّ          َّ  الر  ية القلبي ة  ويف قوهلر بر ية هللا 
                                                         ُّ             َ        األقالم عن اسٍريه يف الكتب، فهر يتنافسون حبشد كتبهر بروااف الر  ية، ُما ال  مام  هلا وال 

 .٪وصيابت   َ                            م ، وع يسلر منها أحد ح ى نيب هللا خٍا

                                           

 م.2111جدة، الٍبعة األوىل  -( ط: دار املنهااب 3/393إحياء علوم الدين للغزال )( 1)
 (.2/351مداراب السالكل )( انظر: 2)
          ٌ                   َ                                                                      البصرية: نور  يقذف  هللا يف القلب، ي رى ب  حقيقة ما أخمف ب  الرسل كأن  يشاهده رأي العل، فيتيقق انتفاع  مبا ( 3)

 (.1/191ه مبصالفتهر. انظر: مداراب السالكل، )دعي إلي  الرسل واضرر 
 (.22) :     َّ  ُّ الت عر  ( 3)



 

   

           يف الد نيا: الرد علش من قال جبواز رؤية هللا 
نر  ويف إبٍال القول بر ية هللا       ُّ               َّ     َّ   َّ                َّ       َ    يف الد نيا كثري من األدل ة الن قلي ة والماهل العقلي ة، اليت مت 

. وسنق ك ن ة  عقال  ُ  َِ  ى    ى      الر  ية شرع ا وإن كاني ُم   منها دون استفاضة:تصر على البعض    ُّ       ى           
  :هللا قال   َّ               الد ليل من القربن  :{سورة األنعام: ٍّ خي حي جي[ }يف بيان  ،[113

       ُّ    يف الد نيا. استيالة ر ية هللا 

  قول     َّ          ُّ   الد ليل من الس نة :«  (1)«منكر رب  ح ى ميوف                   ٌ موا أن  لن يرى أحد   َّ ل   َ ع    َ اد. 

  بعد إيراده  (2)¬ ن سعيدسعيد عثمان ب واإلمام أب   َّ                َّ        الد ليل من أقوال الس لف: قال
ومن  ،الجتما  الكلمة من هللا ورسول ..."                            ُّ     يوم القيامة وعدم ر يت  يف الد نيا:  ألدلة ر ية هللا 

 .(3)"          ُّ   درك  يف الد نيا                           ُّ       ُ عير امل منل أن أبصار أهل الد نيا ال ا  

  الد ليل العقلي: لو كاني ر ية هللا                           َّ     أ و ىل ’  ُ   ِ   ى    ُّ       ى             م تيق  قة  ابلد نيا شرع ا، لكان موسى   ْ  َ
 خس حس جس مخ جخ مح}أن يراه، فكان اجلواب: ، فقد سأل هللا اخللق بر يت  

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس
 .[133{ ]سورة األعرا : حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف

                بعد موته يقظة :            رؤية الن يب  -2

   َّ  وفي ة                                َّ  ِ                   ُّ يقظة بعد موا  من أوسر مصادر الت لق  ي واالستدالل عند الص     َّ         َّ  إن  ر ية الن يب 
    ى                                               ٌ               َّ        َّ    رواج ا، وأكثرها رواية يف اراعهر ومصنفاهتر، وال ختلو اائفة  من اوائفهر إال  كان الن صيب 

هتا ووصااها ُما ي زعمون اد ل ق  ي ها من الن يب            َّ   بل جند يف اي اف      ى        ِ   يقظة  بعد وفاا  .              َّ              َ        َ َ  ِ َ          َّ  األوفر من مروا 
      ُّ       َّ   َّ     ب  الن صو  الش رعي ة ما لفة ملا جاءف          َّ      َ             َّ                   هذه املروا ف اليت ي زعمون من الت شريعاف واألحكام املصا

.                      أنزل هللا ب  من سلٍان 
                                           

 (.1223( رقر )9/261ابب اكر ابن صياد ) -كتاب الفنت وأشراط الساعة -أخرج  مسلر يف صييي ( 1)
ُ   َّ ( هو اإلمام احلافظ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاين، الدم كىن  2) نة واجلماعة  أبر سعيد، أحد أئمة أهل الس                                                            

، جذعا يف أعل املبتدعل. وصنف مسندا كبريا ي، جالس األمام أمحد بن حنبل، كانوعلمائهر، وأحد رواة احلديث النبو 
.انظر يف اي احلجة سنة َانل وم تل يف يف هراةاو  ومن أشهر كتب  الرد على اجلهمية وكتاب الرد على بشر املريسي.

 (.6/513. واتريخ اإلسالم )(32/361ارعت  يف: اتريخ دمشق )
مكتبة ، ط: : رشيد بن حسن األملعيف (،2/221)( نقض اإلمام أر سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي3)

 .م1992 الٍبعة األوىلالراض،  - الرشد



 

   

َ                                                 وأقواهلر يف هذا الباب كثرية  ال حصر  هلا، وهي ُما يتباهى هبا القوم ويعلنون ، ويرون هذه        ٌ                       
                      َّ         منزلة رفيعة ال انال، إال  إاا بلغ  -              ى         واألخذ من  يقظة  بعد موا                َّ  االجتما  مر الن يب -املنزلة 

...فكاني "        ى                                                       يها مكار  علي ا، وُما ينقل يف هذا ما اكره الكالاباي عن أحدهر فيقول:    ُّ  ُّ  الص ويف  ف
َ         كل ليلة اثنل ومخيس فيسأل  مسائل  فيجيب                                    َّ  العادة قد جرف ل  أن  كان يرى الن يب                               

 .(1)"عنها...
                   َّ          ما من نيب   وال ول إال  وحضر جملس "أن  قال:  (2)¬  ُ                        وي نقل عن عبد القادر اجليالين 

َ     َّ    ومن عجائب ما ند ق ل  الش عراين .(3)احياء أبجسامهر، واألمواف أبرواحهراأل  َ        ى أن عاعة  : (4)              َ 
ويشغلون  هبا ح ى إاا أصبح من املكثرين     َّ       َّ          َّ  الص الة والس الم على الن يب  (5)       ُ  ِ          َ ابليمن ي لق  نون املريد  

شيص  من      ى        ى                                 يقظة  ومشافهة ، ويسأل  عن وقائع  كما يسأل املريد             َّ ِ  يصري جيتمر ابلن يب   "
 .(6)"   ُّ   َّ الص وفي ة

ق  ي                             َّ  والكشف الذي حيصل ابألخذ عن الن يب  ُ        َّ ِ   ل  صور عند الص وفي ة، فمن ك م ل يف ال    َ        َّ   ُّ              
يكون يقظة ابجتماع  ب  والقي     َّ  ُّ                  َّ  الت صو  ، فإن األخذ عن الن يب  (7)وبلغ أعلى مقاماف

ِ  ُّ      ما ي ص ح  منها                                                       ُ     اخلٍاب من  مشافهة. فيسألون  عن األحاديث اليت ارد عليهر في صيح   َ   
                                           

 (.119   َّ  ُّ      الت عر   ) : ( 1)
 (.125لقادرية انظر: ) :                ى    ى                                      تأخ ارعت  مٍولة  الحق ا يف الفصل الثاين عند احلديث عن الٍريقة اس( 2)
الكواكب الزاهرة يف اجتما  األولياء يقظة بسيد الدنيا وا خرة، ألر الفضل الشاال. ف: أمحد السايح واوفيق ( 3)

 م.2111القاهرة، الٍبعة األوىل  -( ط: مكتبة الثقافة الدينية 31وهبة. ) : 
صول، أفقي ، ، املواهب كىن أبري، األنصاري، الشافعي، الشاال، املصري لشعرايناعلي  عبد الوهاب بن أمحد بن (3)

: رمضان، من اصانيف  الكثرية 21مبصر يف  ةحمدث، من علماء املتصوفل، مشارك يف أنوا  من العلوم. ولد يف قلقشند
النيوية يف علر العربية، وشرح عر اجلوامر خيار، املقدمة اجلوهر املصون والسر املرقوم، لواقح األنوار يف ابقاف األ

(، ومعجر 3/121انظر ارعت  يف: األعالم ) اويف ابلقاهرة سنة ثالث وسبعل واسر م ة ه.، ول الفق صأللسبكي يف 
 (.6/212امل لفل )

الوجود إال ما يريده  إا علر أن  ال يقر يف ؛ن انقٍر إىل هللا عن النظر واالستبصار، وجترد عن إرادا م عريف املريد:ا( 5)
للمناوي  التوقيف على مهماف التعاريفانظر:  احلق.هللا ال ما يريده ابريه، فيميو إرادا  يف إرادا  فال يريد إال ما يريده 

 م.1991القاهرة. الٍبعة األوىل  -(، ف: عبد احلميد صا  محدان. ط: عاع الكتب 313) : 
(. ط: 1/32      ُّ   َّ                                             عد الص وفي ة للشعراين، ف: عبد الباقي سرور وحممد الشافعي، )األنوار القدسية يف معرفة قوا( انظر: 6)

 م بدون اتريخ ابعة.1922بريوف،  -مكتبة املعار  
 (601أخ اعريفها يف الفصل الثاين من هذه الرسالة، انظر: ) : سي( 1)



 

   

ُ                َّ  ِ          َّ         َّ    ويضعف ما ض ع ف. وال يقتصر الت لق  ي على الت صييح والت ضعيف  َ َ  َّ                 بل يد تد ع د اه إىل رواية ما ع  ،           َ َ     
ر أ  عليهر                                َّ   َّ      . كما يزعمون القيهر لألحكام الش رعي ة من  يرو يف حياا                  َ   َ ُ       ويستشريون  فيما يٍ 

، بل يبلغ هبر األمر أن يسألوه             َّ                   ة  مستقبلي ة ، كما يتلقون عن               َّ عن أمور  ابيبي                                        من أحداث 
ِ       األاكار واألوراد اليومي ة، وفضائل األشصا  ومثالبهر. وهر يف الر متفاواون كل  حب س ب  حال    َ  َ                                                   َّ                     

 ومقام . فمنهر من يراه بعل رأس ، ومنهر من يراه بعل قلب ، أو يكون االجتما  ب  
   ُّ   َّ                           الص وفي ة وهراقتهر، ال من دليل شرعي ابألرواح ال ابألبدان. وكل هذه األمور هي من خرافاف 

 صييح يثبي  عمهر.
                يقظة  بعد موته:                              الر د علش من قال برؤية الن يب 

  أن  اد  عاء ر ية الن يب  َّ             ِ       يقظة بعد موا  م نا   لصريح األدل ة القااعة مبوا . كقول                    َّ               ُ                 
 .[31{ ]سورة الزمر: خن حن جن مم خم}اعاىل: 
  أن  لو كاني ر ية الن يب  َّ                     ر يت  هر        َّ    أوىل الن اس ب         ى  ُ   ِ   ى       موا  يقظة  م تيق  قة ، لكان  بعد
ر أشد الن اس ل  ح ب ا، وأكثرهر ب  اقتداء ، وقد وقر بينهر من اخلالفاف ما ٪   َّ     الص يابة  ُ                       ى                             ؛ ألّن        َّ         َّ    

احتيج للفصل فيها، كما اختلفوا يف رواية بعض األحاديث فيما بينهر، ومن أعظر املسائل اليت 
ٌ         َّ  ومر هذا ع ي د    أحد  منهر أبن         َّ       وكيفي ة ابسل ،              َّ  لة حمل دفن الن يب وقر فيها اخلال  بينهر مسأ     ِ َّ  َ          

    ى                                                          يقظة  بعد موا  أو الب مشورا  أو سأل  يف حديث أصييح هو أم ضعيف؟          َّ  رأى الن يب 
 .(1)            ُّ   َّ        َّ                                كما ادعي الص وفي ة. واألدل ة على نقض هذا األمر كثرية ومستفيضة

  يلزم من القول بر ية الن يب  َّ                        ى  موا  استمرار بقاء الص يبة إىل يوم القيامة وفق ا  يقظة بعد                      ُّ                     
 وبمن ب  وماف على اإلسالم.                                               َّ  لتعريف الصيار املشهور. فالصيار هو كل من لقي الن يب 

  القول بر ية الن يب -ع حيفظ هذا األمر  َّ                 أو ينقل عن األئم ة من  -يقظة بعد موا     َّ               
                ُّ   َّ           هو من أابايل الص وفي ة وخرافاهتر. واتبعيهر وأهل العلر الثقاف. وإَّنا ٪   َّ     الص يابة 

                والت لق  ي عنه: رؤية اخلضر -3

    ى                    يقظة  ويف املنام، ولقد ابلغ              َّ  ِ                   ُّ   َّ            من مصادر الت لق  ي واالستدالل عند الص وفي ة ر ية اخلضر 
هتر عن اخلضر  فر من         َّ  ُّ                 َّ           أهل الت صو   يف اصوراهتر ومروا  ِ       ح ى بلغي حد الت واار، فال خيلو س               َّ              

                                           

الراض، الٍبعة  -(، ط: دار التوحيد 253ة. صادف سلير صادف، ) :                             ُّ   َّ املصادر العامة للتلقي عند الص وفي  ( انظر: 1)
 م.2116   َّ     الث انية 



 

   

أو اعليم  ووصااه لألولياء واملريدين، فجعلوه                            واية  وحكاية عن لقاء اخلضر أسفارهر من ر 
    ى              َّ                                                                     مصدر ا من مصادر الت شرير واإلهلام والعقائد، ونسبوا اائفة كبرية من علومهر اليت ابتدعوها إلي . 
                                          ٌ       َ   ى                        ى وينسبون إلي  كثري من شرائعهر املص عة فهو حاضر  يف كل م ني ى من مناحيهر، فتجدهر اترة  

ِ  سندون إلي  أورادهر وأاكارهر، وما ي اب عليها من أجور ، واترة  أخرى ينسبون ل  افسري بي   ُ ي                                                             ى                      
هتر عن ثناء  على أوليائهر وشيوخهر وم لفاهتر. اخلضر                           َّ          القربن الكرمي، وال ختلو مروا 

فمنهر من جيتمر ب  يقظة وهر                َّ  ُّ           ُّ   َّ          واختلف أهل الت صو   يف حال الص وفي ة مر اخلضر 
                                     ى                                   ن، ومنهر من يراه يف املنام وهر األقل شأر  كاملريدين. ومنهر من ال يعتقد بوجوده العارفو 

يقظة ما جاء أن  وُما يروى عن االجتما  ب   .(1)                               ُّ   ِ حقيقة، وإَّنا هو رمز حلال  يقر للص ويف   
            َّ      ى                              أقبل على الن اس يوم ا واكلر بكالم حسن، فقيل ل : لو ": (2)سهل بن عبد هللا التس ي

،                                                     َّ            يوم مثل هذا كنا قد انتفعنا، فقال: إَّنا اكلمي اليوم ألن   جاءين اخلضر اكلمي كل 
 .(3)"                    َّ                       فقال ل: أقبل على الن اس بوجهر واكلر عليهر...

 :                               قول أهل الس ن ة واجلماعة يف اخلضر 
هل هو نيب أم ال؟ والراجح أن  نيب يوحي إلي ، قال  اختلف أهل العلر يف اخلضر 

واخلضر نيب عند اجلمهور. وقيل: هو عبد صا  ابري نيب، وا ية "فسريه: بذلر القرايب يف ا
ا فإن اإلنسان ال يتعلر وال يتبر إال من                                                 ى اشهد بنبوا  ألن بواان أفعال  ال اكون إال بوحي. وأيض  

 .(4)"                              َّ            فوق ، وليس جيو  أن يكون فوف الن يب من ليس بنيب

                                           

-(، ط: دار املنار 119 )                ُّ   َّ                                           معجر اصٍالحاف الص وفي ة، لعبد الر اف الكاشاين، ف: عبد العال شاهل، ( انظر: 1)
 م.1992القاهرة، الٍبعة األوىل 

وعلمائهر واملتكلمل يف صوفية الأحد أئمة ، الزاهد، كنيت  أبو حممدو  التس ي  سهل بن عبد هللا بن يونس بن عيسى (2)
صيب خال  حممد بن سوار وشاهد اا النون املصري سنة ، أسند احلديث، علوم الراضاف واإلخال  وعيوب األفعال

انل وقيل سنة ثالث و ، خروج  إىل احلج مبكة قاف الصوفية للسلمي . انظر ارعت  يف: الٍبوم تل َانلاويف سنة ثالث َو
 (.232وابقاف األولياء ) : (.66) :

 (.313الكواكب الزاهرة ) : ( انظر: 3)
الٍبعة: بريوف،  - سسة الرسالة م( ط: 13/325بد هللا ال كي وبخرين، )ع: ف، للقرايب، ( اجلامر ألحكام القربن3)
 .م 2116ألوىل ا



 

   

الساعة، ويف هذا القول جناية على  إىل قيام          ُّ   َّ                  وادعي الص وفي ة القول حبياة اخلضر 
خال رفر -    َّ     َّ                                                           األدل ة الص ييية اليت انفي احلياة عن أحد من البشر ودميومت  إىل قيام الساعة 

 ما يلي: ومن أدلة نفي القول حبياة اخلضر -      َّ   إىل الس ماء عيسى 
  :{ مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ}قال هللا اعاىل

 .[33]سورة األنبياء: 

  قال :«ر ليلتكر هذه؟ فإن رأس م ة سنة منها ال يبقى ُمن هو على األرض أرأيتك
ِ   وهذا على فرض حياة اخلض ر  .(1)«   ٌ أحد                         يف عهد الن يب  َّ          والذي انفي  األدل ة والش واهد .     َّ      َّ                  

 الكثرية.
  وال يصح ": ¬قال ابن القير ، ٌ          األحاديث اليت اكر فيها اخلضر وحياا ، كل ها كذب       ُّ                                    

ٌ      ٌ يف حياا  حديث  واحد    .(2)ا           

 اهلواتف: -4

               ى     ى         ُّ   َّ                  ى       ى                إن  للهوااف شأر  عظيم ا عند الص وفي ة، واكاد اكون مصدر ا معتمد ا لدى عير اوائف 
   ُّ   َّ                                      َّ                               الص وفي ة؛ فاهلوااف كاني وما  الي أحد مصادر الت شرير والعقائد واملعامالف منذ عهد 

ْ                  ي  ونشأف، فباهلوااف    ُّ   َّ                                      ُّ   َّ               َ  َ َّ الص وفي ة األوائل إىل يومنا هذا، وعليها درجي الص وفي ة وبل ألفاظها اد ر ب  
َ                                                                                 حي ي ون  ويتعاملون، وإليها يتياكمون، وبسببها اتبدل أحواهلر وينقلبون، وحبكااهتا يتندرون، فال    َْ 

ٌ            خيلو جملس  من جمالسهر، وال م ص ن ف  من م صن فاهتر، وال جيل  من أجياهلر؛            َّ   ُ     ٌ َّ  َ  ُ                ٌ وكاني اهلوااف   َّ إال         
رية ال عدد هلا وال حصر، وال أعجب من قصة  ُ   ِ   ى                                 م تصد  رة  عندهر. وحكااهتر املتعلقة ابهلوااف كث

اجر لديهر، واليت قوام اكرها وحقيقتها واغري                                    َّ        َّ                                        ُّ اوبة إبراهير بن أدهر اليت اتصدر جل  كتب ال  
ٌ                         حال  صاحب ها واوبت  قائر  على هااف   ع  من قربوس                ِ     ِ  .(3)سرج  -مقدمة-  

 
                                           

كتاب فضائل   -(. ومسلر116( رقر )1/39ر يف العلر، )ابب السم -كتاب العلر -أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
 (.6326(، رقر )16/311: "ال  خ م ة سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليوم" )ابب: قول   -الصيابة 

 (. ط: دار عاع الفوائد، الٍبعة األوىل.63ملنار املنيف يف الصييح والضعيف، البن القير، ف: حيىي الثمال، ) : ا( 2)
 (.15                           ُّ   َّ                          القصة بتمامها يف الٍبقاف الص وفي ة، ألر عبد الرمحن السلمي ) :ظر: ( ان3)



 

   

                  تعريف اهلاتف لغة :
 .(1)هلتف: الصوفاهلاء والتاء والفاء: كلمة واحدة، هي ا

 .(2)" كالم  فهو هااف ْ ل             َ عن األبصار ع    َ ي   ِ ف            َ كل متكلر خ  "وقيل: 
"ب   ُ ر     َّ تكل     َ ن ي      َ أو م      َ ائح     َّ الص                     ٌ سمر دون أن يرى شصص      ُ وف ي     َّ الص  ":                 ى وجاء يف معناه أيض ا

(3). 
                       اتف يف اصطالح الص وفي ة:اهل

هي حكااف ادور حول ا                  ُّ   َّ     َّ ملعىن اهلااف لدى الص وفي ة، إَّن          منضبط              على اعريف        ْ ع أقف  
وهو ما يرد على قلبر من ": (4)ويف معناه يقول اجليلي ه.    ُ مصدر    َ ر    َ عل              ُ سمر دون أن ي        ُ صوف  ي  

   ُ      َ  َّ          ، وي شري الغ ز ال إىل معىن (5)ااريق اخلاار الرابين وامللكي فهذا ال سبيل إىل رده وال إنكاره
ث ل ل"             ُّ   َّ         اهلااف لدى الص وفي ة بقول :  ُ      ...القلب إاا صفا رمبا مي                               احلق يف صورة مشاهدة ، أو يف                      

ُ                                    لفظ  يقر   ع ، يد ع بد ر  عن  بصوف اهلااف إاا كان يف اليقظة...               ُّ   َّ      . ويعد بعض الص وفي ة  ا  (6)ا                ُ  َ  َّ
َ                               اهلوااف من الكراماف، فقد اكر الق ش ري  ي  بعد أن ع د د  علة من كراماف األولياء: أن من  َّ  َ           ِْ  َ  ُ                              

 .(7)ذه الكراماف هي  ا  اهلواافعالمة صدف الول ظهور الكراماف على يدي  ومن ه
هتر املشتهر   ة على ألسنة كمائهر يف اهلوااف:        َّ          ومن مروا 

  ما ا ك ر ه الق ش ري  ي  يف رسالت : أن  شااب  اد ع ل ق  أبستار الكعبة اتئب ا ي له ج  ابلد عاء وي ل ح  يف   ُّ  ُِ      ُّ     ُ  َ َ                  ى   َ  َّ َ  َ       َّ               ِْ  َ  ُ     َ  َ  َ    
ٌ        َّ   عتيق  من الن ار                     ى            أبن يغفر ل ، فسمر هااف ا يقول: الف ى دعائ ، ح ى أقسر على هللا  . ففي (8)    

                                           

 (.6/32مقاييس اللغة )( 1)
( 951، ) حممد املصريو : عدرن درويش فيوب الكفوي، أل معجر يف املصٍلياف والفروف اللغويةلكلياف ا( 2)

 م.1992             َّ     ، الٍبعة: الث انية بريوف -م سسة الرسالة ط: 
 (.911الوسيط ) : املعجر ( 3)
( عبد الكرمي بن إبراهير بن عبد الكرمي اجليلي، ابن سبط الشيخ عبد القادر اجليالين: من علماء املتصوفل وأحد 3)

. اويف ""اإلنسان الكامل" و"افسري القربن" و"الكهف والرقير يف شرح بسر هللا الرمحن الرحير :أقٍاهبا. ل  كتب كثرية، منها
اينتثناسنة يف  بيد يف اليمن  وي   (، وابقاف املفسرين لألدن3/51: األعالم للزركلي )يف م ة. انظر ارعت  ل وثالثل َو

 : (311.) 
 بريوف، الٍبعة - ( ط: دار الكتب العلمية12 صالح عويضة ) : اإلنسان الكامل لعبد الكرمي اجليلي، ف: (5)

 م.1991األوىل
 (.3/393اإلحياء )( 6)
 (.513  ُ    َّ      الق شريي ة ) :  لرسالةا( انظر: 1)
 (.311        ُ    َّ      رسالة الق شريي ة ) : ال( انظر: 2)



 

   

ٌ                       هذه الر  واية ا وس ر  واساه ل  يف مسألة اإلقسام على هللا   ُ       ٌ ُّ   َ      ِ       ،  وأّنا لكل أحد، فلر ي ر د فيها ما           ِ  َ                  
قسر ال بد أن اكون     ُ الدم                  َّ                  َ                     يبل  حال هذا الش اب ومدى صالح  الذي ي ستوجب إجابة دعائ ، ف

                  ُّ               من النار وهو يف الد نيا، وهذا ُما ال ، كما في  شهادة لليي ابلعتق     ُ               منزلت   عظيمة عند هللا 
َ  َُّ               َّ        َّ                      ي س ل ر  ل  وال جيو  الش هادة ملعل   جبنة أو رر أو  و الر، ل  بذلر يف    إال ملن شهد هللا ُ 

 .كتاب  الكرمي أو شهد ل  رسول  

  ويف رواية أخرى يتضح فيها أهية اهلااف عند القوم، وهي ما ر وي عن أر سعيد               ُ                                                      
عن س ال هللا، مث ر عته نفسي أبن أسأل هللا       َّ     َ       ُ      ر عشي ة عرفة  قٍعه ق رب هللا بينا أ": (1)اخلرا 

          ِ        ٌ   ُ     ويف هذه الر  واية أمر  ي تعجب  .(2)ا                ى                                اعاىل، فسمعي هااف ا يقول: أبعد وجود هللا، اسأل هللا ابري هللا
ب  هللا  نال يكو          ُ         من ، فالق رب من هللا  ُ      إال مبا حي         والد عاء يف دين هللا ،            ُّ       ل   العباداف من أج           ِ 

ب  هللا  ُ      ومعلوم قدره وفضل ، وهو ُما حي                              :من خن} َ                                 وي راضي  من عباده. فقد قال هللا اعاىل 
{ ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن

         َ                  ملا حيب  وي رضاه وال جيتمر مع .    ى  مانع ا  فكيف يكون القرب من هللا  .[61]سورة ابافر: 

                          الس ن ة واجلماعة يف اهلواتف: قول أهل
                         ُّ َّ                                      األمور املقبولة عند أهل الس ن ة واجلماعة، وع يشتهر عنهر إنكار هلا، بل  إن اهلوااف من

، ر  مون هبا حالال  ل ون هبا حرام ا وال حي  ُ   ِ          ى هي ُما ي روى يف كتبهر وجمالسهر؛ إال  أّنر ال حي  ُ  ُّ          ى      وإَّنا هي        ُ                        َّ       
ُ         . وال يقولون بصي ة اد  عاء م ن قال مب هاافة هللا ستأنس ب     ُ ُما ي          َ     ِ    َّ                   ى  يقظة ،                  ل  بصوف  مسمو    

وال يشاركهر فيها ابريهر، كما أّنر  •فهذا من مرااب الوحي الذي اختص ب  األنبياء 
          َّ            َّ                              لثبوف األدل ة القائلة أبن   متقادم املوف. وكل هااف  ثبتي   ُ                        ي بٍلون اهلااف املنسوب للصضر

، فما وافقهما فهو احلق وما ع ٌ                            حقيقت  واد يد ق  ن  من  فهو على الكتاب والس ن ة معروض        َّ ُّ                         َ داه فهو           ُ ُ  ِ 
 يف كتاب  "اهلوااف". ¬                           ِ                ُّ    ابال. وكان ُمن عر بعض هذه الر  وااف ابن أر الد نيا 

                                           

      سرا  و وهو من أهل بغداد صيب اا النون املصري ،               ُّ   َّ ويسمى بقمر الص وفي ة ،أمحد بن عيسى اخلرا :( أبو سعيد 1)
ور  واملراقبة، وحسن ان أحد املذكورين ابل، كوجلة مشاخيهر    ُّ   َّ الص وفي ةوهو من أئمة ، السقٍي وبشر بن احلارث وابريهر

. انظر: سنة اسر وسبعل وم تل اويفإن  أول من اكلر يف علر الفناء والبقاء  :قيل، وأسند احلديث .الرعاية واجملاهدة
 (.5/353(. واتريخ بغداد للبغدادي )13           ُّ   َّ             الٍبقاف الص وفي ة للسلمي ) : 

 (.116   َّ  ُّ      الت عر   ) : ( 2)



 

   

 -       ُّ   َّ وهر الص وفي ة-                             ِ      إىل ما يقر عند كثري من أرابب الر  اضاف  ¬أشار ابن القير  اكم
   ال يتعدى إحدى الصور ا اية:                        َّ من  ا  اخلٍاب واهلوااف، أبن  

 خٍاب  ملكي : أبن خيااب  امللر خ                        ٌ ، كما  •   ى                              ٍااب  جزئي ا، وهذا يقر لغري األنبياء    
. وهذا اخلٍاب (1)وسالم املالئكة علي                 َّ                       كان احلال مر الص يار اجلليل عمران بن حصل 

               َّ                              ى      ى                     امللكي ال يكون إال  لعباد هللا املتقل. فإما يكون خٍااب  مسموع ا وهذا ُما يندر حدوث  
 للم منل، وإما يكون ُما يلقى يف الرو .

   ى  شيٍاين : وهو خٍاب مسمو  ويعم عن  هبااف اجلن فيكون إم ا مسموع ا      ٌ خٍاب       َّ                                                 
                                                     ُّ   َّ  وهو من األمور املشتهرة منذ العهد اجلاهلي. ويكثر لدى الص وفي ة.      ى                    حقيقة  أو ُما يلقى يف الرو .

  خٍاب  خيال : وهو أقرب حلديث الن فس يتعاظر يف نفس صاحب  ح ى خيال أبن    ر     َّ                               َّ                          ٌ    
         ى                                                      و رأى شصص ا خيااب . وكل الر ال حقيقة ل  إَّنا هو من نفس  خراب ولنفس     ى           صوات  يهتف ب ، أ

                ُ   ِ              ُّ   َّ                      ِ      قلي: وهذا األخري م تيق  ق لدى بعض الص وفي ة، ُمن جيهدون أنفسهر ابلر  اضاف  .(2)يعود
   َّ  َّ                    َّ                                                         الش اق ة واجلو  والعزلة والص مي وقلة النوم، ُما جيعلهر يف حالة  من اهلذان فيقعون يف خياالف  

 ال حقيقة هلا.        متوهة  
 اإلهلام: -5

                                                  ِ               واحلديث يف اإلهلام كاحلديث يف اهلوااف؛ حيث علو شأن  ومنزلت   العظيمة عند 
   ُّ   َّ                 َّ                                                       الص وفي ة، ومن  استمد الش رائر واملعتقداف، وب  اكون املعامالف، وعن اريق  اعر  أحوال 

هت ةالقوم ومآالهتر الدنيوي ُ     َّ                              َّ واأل خروي ة، وجاء يف كثري من عباراهتر ومروا  ر ما حيث على األخذ   
           ى                                َّ                      ابإلهلام مٍلق ا والعمل مبقتضى الوارد القليب والت سلير ل  دون أدىن اع اض.

 تعريف اإلهلام لغة:
قاس علي . اقول العرب: الالم واهلاء واملير أصل صييح يدل على ابتال  شيء، مث يُ "

 .(3)"و  فالتهم لقي يف الر التهر الشيء: التقم . ومن هذا الباب اإلهلام، كأن  شيء أُ 

                                           

 (.2963( رقر )2/331ب جوا  التمتر، )اب -صييح مسلر، كتاب احلج ( انظر: 1)
 وما بعدها(. 1/111مداراب السالكل، )( انظر: 2)
 (.5/211مقاييس اللغة )( 3)



 

   

يف النَّفس أمرىا يبعث  على الفعل أو ال ك، وهو نو  من الوحي،  هللاُ  لقيَ أن يُ "واإلهلام: 
 .(1)"خيص هللا ب  من يشاء من عباده
 :                       اإلهلام يف اصطالح الص وفي ة

ما وقر يف القلب من علر وهو يدعو إىل العمل، من ابري استدالل آبية  وال نظر يف "
 .(2)"عند الصُّوفيِ ل  َّ إال   يس حُبجة  عند العلماءُحجة، وهو ل

فإاا كان من ..."قال الُقَشرْيِي  يف حديث  عن اخلواار اليت َارُِد على القلب وأقسامها: 
وإاا كان من قبل الشَّيٍان فهو  ،اهلواجس :وإاا كان من قبل النَّفس قيل ل  ،امللر فهو اإلهلام

 .(3)"...وإلقائ  يف القلب فهو خاار حق  هللا لِ بَ وإاا كان من قِ  ،الوسواس
يف بيان أنوا  املكاشفاف اليت اكون نتيجةى النشغال املرء مبراقبة  ¬ وقال الَغزَّال

أن أرابب ... فاعلر: "َخٍَراف قلب ، فَيأاي  العلر من حيث ال حَيتسب، ومن ابري كسب  من : 
رود أبن خيٍر هلر على سبيل الوُ  ،هلامعلى سبيل اإل كاشفون أبسرار امللكوف اترةى القلوب يُ 

  اإلهلام كثرية ال حصَر لعددها.. ومزاعمهر يف(4)"...عليهر من حيث ال يعلمون
 ام:                             قول أهل الس ن ة واجلماعة يف اإلهل

يء اإلهلام للشَّ  أنَّ "يف بيان منزلة اإلهلام عند أهل السُّنَّة واجلماعة:  ¬قال ابن اجلو يِ  
: الشَّيء كما قال النَّيب  لهر اإلنسانَ يُ  وال ينكر أن هللا  ،ال يتسر ب  عن نايف العلر و ال يُ 

إال أن امللهر لو  ،واملراد ابلتيديث إهلام اخلري (5)وإن يكن يف أميت فعمر" ،ثلدَّ "إن يف األمر حمَُ 
َرة  وليس اإلهلام من العلر يف شيء إَّنا هو ...أهلر ما خيالف العلر ع جيز ل  أن يعمل علي 

يعتمد  إن ويقول  ،فأما أن ي ك العلر .لهر الرشدويُ  ،فيوفق صاحبهما للصري، علر والتَّقوىلل
. فاإلهلام مرابٌط ابلعلر ارابااىا وثيقىا؛ وهو مبثابة (6)"...على اإلهلام واخلواار فليس هذا بشيء

                                           

 (.12/555سان العرب )ل( 1)
 (.91) :  التعريفاف( 2)
 (.152         ُ    َّ      لرسالة الق شريي ة ) : ا( 3)
 (.1/312إلحياء )ا( 3)
ُ َ َّ                       د كان فيما مضى قبلكر من األمر حم  د ثون، وإن  إن كان يف أميت إن  ق»نص احلديث كما جاء يف صييح البصاري: و ( 5)                              

 (.3369( رقر )2/255ابب حدثنا أبو اليمان، ) -كتاب أحاديث األنبياء « هذه منهر فإن  عمر بن اخلٍاب
 (.312لبيس إبليس ) : ا( 6)



 

   

صييح اإلهلام من ولوال ما لدينا من العلر الصَّييح ما عرفنا  .چالوحي إىل ابري األنبياء 
سقيم ، وال احلق في  من ابال ، وال مدى اعتباره واألخذ ب ، فال يكون لإلهلام اعتبارىا إن 

 خالف ما جاء يف صييح النُّصو  الشَّرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة الصَّييية.
 ويف ُحكر األخذ ابإلهلام يف األمور الشَّرعيَّة، وابريها يف حال عدم ارجح أحد ارفْيها

الر يف األدلَّة الشَّرعيَّة الظَّاهرة فلر ير فيها إاا اجتهد السَّ ": ¬على ا خر يقول ابن ايميَّة 
سن قصده وعمارا  ابلتَّقوى فإهلام مثل هذا وأهلر حين ذ رجيان أحد الفعلل مر حُ  ،ارجييىا

 . وعلي ؛ فيكون مناط األخذ ابإلهلام مرجع  إىل أمرين:(1)"دليل يف حق 
 عدم ارجح شيء يف مسألة ما. األول:
 دْلَهر حُبسن الَقصِد والنِ يَّة والِعلر والتَّقوى لُيقَبل من  ادِ عاُ ه.الدمُ : ااصا         والث اّن

 فإن ع يتوفر هذان األمران يف اإلهلام فال حجة في  وال ي خذ ب  وال يكون ل  أي اعتبار.
َ  ِ         ُّ   َّ  وابلن ظر إىل اإلهلام الذي ا س ل  ر ل  الص وفي ة،    َّ                            فإر  جندهر أيخذون ب  يف كل أحواهلر،      َّ                 ُ 

ُ     ويعملون مبقتضى ما يدور يف ن فوسهر من ، سواء وافق األدل ة الش رعي ة أو خالفها. وي عمل  ب      َ              َّ   َّ     َّ                          ُ                        
مة ر. ويلصص العال  ُ              َّ  صادق هر وكااهب  ي ة اإلهلام¬ نقيٍي     ِ الش       ُ         ُ  ِ  َّ       مسألة ح ج   إن املقرر "حيث قال:        

                                          َّ        اء ال جيو  االستدالل ب ، لعدم العصمة ولعدم الد ليل على يف علر األصول أن اإلهلام من األولي
    ِ      تصو  فة من     ُ الدم  وما يزعم  بعض ،                          َّ                           االستدالل ب ، بل ولوجود الد ليل على عدم جوا  االستدالل ب 

جاعلل اإلهلام كالوحي املسمو ، كل  ابال ال  ...جوا  العمل ابإلهلام يف حق امللهر دون ابريه
من من دسيسة                                   َّ     َ بدليل، وابري املعصوم ال ثقة خبوااره؛ ألن   ال أي   يعول علي  لعدم اعتضاده

 .(2)"با  اخلواار واإلهلاماف                 ِ ر ، وع اضمن يف اا          َّ با  الش                  ِ مني اهلداية يف اا      َّ           ُ الش يٍان، وقد ض  
 الفراسة: -6

 تعريف الفراسة لغة:
يء،         َّ س يف الش    ُّ فر                   َّ  . ومن الباب: الت    ِ ق                                          َّ     َ الفاء والراء والسل أصيل يدل على وطء الش يء ود  "

راسة، ابلكسر. قال ابن األثري:             ِ  . واالسر الف   ََّ      َ و                 َ س في  الشيء: اد   َّ ر   َ ف     َ واد  " .(3)"ظر في           َّ كإصابة الن  

                                           

 .م1923ة    َّ   الث انيالٍبعة: ة جد -دين دار امل( ط: 2/93، )حممد رشاد ساع         َّ    البن ايمي ة ف: ( جامر الرسائل1)
جدة. بدون  -(. ط: جممر الفق  اإلسالمي 3/213واء البيان يف إيضاح القربن ابلقربن، للعالمة الشنقيٍي )أض( 2)

 اتريخ ابعة.
 (.3/325مقاييس اللغة )( 3)



 

   

من                       َّ         فيعلمون أحوال بعض الن اس بنو    ،يف قلوب أوليائ  وقع  هللا     ُ ما ي  : قال مبعنيل: أحدها ُ ي  
 ،ب واخللق واألخالف   ِ جار          َّ الئل والت          َّ تعلر ابلد  نو  ي:     َّ  والث اين واحلدس،   ِ ن                      َّ الكراماف وإصابة الظ  
 .(1)"فتعر  ب  أحوال الناس

  هبي اف اإلنسان وأشكال  وألوان  وأقوال  على أخالقِ  استداللٌ ": هي الفراسة وقيل عن
 .(2)"...وفضائل  وراائل 

 الفراسة يف االصطالح:
 .(3)"اال، والصادف والكااب  ٌ                                     نور  يقذف  هللا يف القلب يفرف ب  بل احلق والبالفراسة هي: "

                             الفراسة يف اصطالح الص وفي ة: 
ِ       م كاشفة اليقل، وم عاينة الغيب، وهي من مقاماف  اإلميان"هي:                            ُ               ُ"(4). 

الفراسة عند الصُّوفيَّة ختتلف عنها يف معناها املشتهر، فهي عندهر مكاشفة ومعاينة لألمور 
ك أاباعهر، يَعتمدون في  مالحظة الشَّيخ مُلريدي  فَيعتمون  الَغيبيَّة، وهي منهٌج اربوي  يُقو ِمون ب  سلو 

َِّلر على اخلٍََراف وما يَرُِد عليها. وابلفراسة حيكمون على األشصا  وهبا  جاسوسىا على القلوب َي
يستدلون على بواانهر ومآالهتر، وهذا حمض ظن   ال دليَل علي . كما أّنا مستدامة عندهر ولكل 

.أحد، فال خيتص هب  ا أحد دون ابريه، وي خذ هبا وإن كان صاحبها جمهوالى
ْراُ ، وشهد ل  قليب ابلوالية، "فقد قال او النُّون املصري:  رأيي ف ىى علي  أاماٌر َرثٌَّة، فتَدَقذَّ

فبقيي بل نفسي وقليب أَاَدَفكَُّر، فاالر الف ى على ما يف ِسر ِي، فنظر إلَّ، فقال: ا اا النون! ال 
. وال خيفى ما يف هذه الر ِواية من (5)"ارى خلقي، وإَّنا الدُّرُّ داخل الصَّد ... اُبصرين لكي

َمناه : كاحلُكر على األشصا  أبشكاهلر وما يلبسون واستقذارهر، ومنها ازكية النَّفس صراحة، 
وازكية اإلنسان لنفس  منهي  عنها، إال ما ضققي في  املصلية واحتيج إلي ، قال هللا اعاىل: 

                                           

 (.6/161سان العرب )ل( 1)
القاهرة،  -(.ط: دار السالم 1/135العجمي، ) : أبو اليزيدف                      َّ                      ( الذريعة إىل مكارم الش ريعة، للراابب األصفهاين، 2)

 م.2111الٍبعة األوىل 
 (.1/195داراب السالكل )م( 3)
هذا القول يف مدارج  للداراين  ¬(. ونسب ابن القير 1123         ُّ   َّ                      وسوعة الص وفي ة لعبد املنعر احلفه ) : امل( 3)
(2/531.) 
 (.111) :     َّ  ُّ الت عر  ( 5)



 

   

هتر كثرية يف هذا الباب منها  .[32{ ]سورة النجر: مس خس حس جس مخ محجخ جح مج} ومرواَّ
 .(1)ما ُيصدَّف ومنها ما ُيكذَّب وال يقبل  عقٌل، ساف ارفىا منها الُقَشرْيِي  يف رسالت 

                                   قول أهل الس ن ة واجلماعة يف الفراسة:
ل ابألحوال الظَّاهرة على ي: االستدالهو الفراسة عند أهل السُّنَّة علٌر ُمعتم ومعروٌ ، 

تبهر، واكر وهلر فيها روااف مبثوثة يف كُ  ،حيث ااصف كثري منهر ابلفراسة األخالف الباانة.
 يف مداراب السالكل عند احلديث عن منزلة الفراسة.¬ بعضها اإلمام ابن القير 
 ،ءيفيصٍر ل  الشَّ  ،وهي نور يقذف  هللا يف القلب"يف معناها:  ¬وقال ابن القير 
 .(2)اال يراه ابريها فريى ما ،وينفذ إىل العل ،فيكون كما خٍر ل 

خرجي إىل اليمن يف الب كتب الفراسة، ": أن  قال ¬وُما يروى عن اإلمام الشافعي
َ              ُمن ع ر   بشدة فراست . ¬وكان  (3)اح ى كتبتها وععتها   ُ والفراسة انشأ يف قلب العبد نتيجة     

ئق، ومن الذنوِب واملعاصي اليت اكون حاجزىا بين  وبل معرفة القرب من هللا وختلُّص  من العال
على  فدُ صْ ويَ ما ال يكون لغريه، رأى من نور احلق  ™قُرب العبد من رب   مال  فكُ احلق وإدراك . 

اف ضُي علْيِ ،  أَحبُّ إلَّ ُماما اقرََّب إلَّ عبدي بشيء  »الر ما جاء يف احلديث الصَّييح: 
تقرَُّب إلَّ ابلنَّوافل ح ىَّ أحبَُّ ، فإاا أحببُتُ  كنُي  َعُ  الَّذي يسمُر ِبِ  وبصَرُه عبدي ي وما يزالُ 

استعااين عٍينَُّ  ول ِن ول ن سأله ألُ  ، ورجلُ  الَّيت ميشي هبا،الَّذي يبصُر بِِ ، ويَدُه الَّيت يبٍُش هِبا
 .(4)«ألُعيَذنَُّ ...

رضها على الكتاب والسُّنَّة الصَّييية، فما وافقهما بعد ع  َّ إال   وال ُيسلر للقول ابلفراسة
 أخذ ب ، وما خالفهما ال يلتفي إلي .

 
                                           

 وما بعدها(. 351( انظر: ) : 1)
 م بدون اتريخ ابعة.2111القاهرة، سنة  -(، ط: دار العنان 221لروح البن القير، ف: كامل عويضة ) : ا( 2)
القاهرة، الٍبعة  -(. ط: مكتبة اخلاجني 1/35، )قعبد احل بداب الشافعي ومناقب ، ألر حا  الرا ي، ف: عبد الغه( 3)

 م.1993   َّ     الث انية 
 (.6512( رقر )3/1639ابب التواضر ) -ب الرقائق ، كتاأخرج  البصاري يف صييي ( 3)



 

   

 ثالثة أنوا  للفراسة: ¬واكر ابن القير 
                  الفراسة اإلمياني ة: -َأ

وهي نور يقذ  يف القلب يفرف ب  بل احلق والباال، وأصل هذه الفراسة حياٌة ونوٌر 
احلل، فال اكاد ختٍئ فراستهر ملا يف قلوهبر من صالح يَدَهُب  هللا ملن يشاء من عباده الصَّ 

وال اكون هذه  .ةى من ابريهفراس دَّ حَ أَ ان واقوى. وهي حبسب إميان العبد، فمن َقِوَي إميان  ك
 ألهل اإلميان.  َّ إال   الفراسة

                                             فراسة أهل الر  ايضة واجلوع والس هر والت خل  ي: -َب

ال يستدل ب  على حق   وال يعر  هبا ابال، وهي فراسة يستوي فيها امل من والكافر، و 
نغِ صاف، فيصفو اهن  ويكون شديَد ال َّكيز والتَّمييز ملا الدمُ وإَّنا َضُصُل ملن َخاَل من العالئق و 

 ُما يغ  ب  كثري من اجلُهَّال. يعرض ل  لعدم انشغال . وال اثبي هبا والية وال صدف إميان وهي
                    الفراسة اخل ل ق ي ة: -َت

يت ُيستدل هبا على اخلُُلق ابلنَّظر للَصْلق ملا بينهما من اراباط جعل  هللا فيهما، وهي ال
وفيها أَل َف األابَّاء ومترَّس هبا بخرون، فهي فراسة مكتَسبة رجتٌة عن إدامة النَّظر واخلمة والرَّبط 

 .(1)بل األسباب ومسبباهتا
ومن "           َّ       ُ    ُّ    ملعتمة يف الش ر  وما ي ضاد ها: يف بيان الفراسة ا ¬                       َّ  وقال شيخ اإلسالم ابن ايمي ة 

ل من قول  َّ ز    َ ند      ُ الدم  ومقدارهر عند هللا بغري الوحي  ،ق ح ى يعلر مقاماهتر                  ْ  عر اإلشرا  على اخلل  
عى أن  يعر  مآل اخللق ومنقلبهر، وأّنر على مااا   َّ اد  ومن  ...ة           َّ خاراب عن املل   فهو    َّ    الر سول 

 .(2)"فقد ابء بغضب من هللا  وقول رسول ميواون وخيتر هلر، بغري الوحي من قول هللا
                 الر ؤى املنامي ة: -7

                   تعريف الر ؤى لغة :
 .(3)(ما رأيت  يف منامر)   ُّ    الر  ا:       ُّ            ، فالر  ى عر ر ا و هر َ ت   ْ ش   ُ م          ُّ         ومعىن الر  ى معرو  

                                           

 وما بعدها(. 2/531مداراب السالكل )( انظر: 1)
الراض، الٍبعة  -(، ط: دار الصميعي 363/365                           َّ                      لفتوى احلموية الكمى البن ايمي ة، ف: محد التوجيري. ) : ا( 2)

 م.2113   َّ     الث انية 
 (.13/291سان العرب )ل( 3)



 

   

                      تعريف الر ؤى اصطالح ا:
ر بن العرر    ُّ                                             الر  ا بتعريف  شامل  يبل حقيقتها هو القاضي أبو بك    َّ عر    ْ ن   َ م  أفضل 

ر أو                                 َ ها هللا اعاىل يف قلب العبد على يدي مل   َ ق   َّ ل     ُّ            َ الر  ا إدراكاف ع  "حيث قال:  ¬املالكي 
، ويقول ابن (1)ا...وإما ختليط ،بكناها أي بعبارهتاوإما  ،أب ائها أي حقيقتهاإما  ،شيٍان
ٌ       ٌ          َ        فالر  ا أمثال  مضروبة  يضرهبا املل ر الذي "         ُّ    يف معىن الر  ا:  ¬القير       َ ُ       ُّ   قد وكل    هللا ابلر  ا     ُّ       

 .(2)ا ضرب ل  من املثل على نظريه..."      َّ    َّ     ليستدل  الر ائي مب
           الص وفي ة: عند                الر ؤى املنامي ة

  َّ    ُّ         َّ     ى     ى        ى     ى        ُّ   َّ                         إن  للر  ى املنامي ة شأر  عظيم ا ومنزلة  كبرية  لدى الص وفي ة، فهي مصدر مهر من مصادر 
يرجعون يف ش ى أمورهر وهي حاضرة يف عير    َّ                                        الت شرير والعقائد والعالقاف واملعامالف، وإليها 

   َّ               ُ                                                               مصن فاهتر، فإم ا أن ا فرد بباب  كامل  وإم ا أن ادراب ضمن ابريها، وال اكاد ختلو جمالسهر من 
هتر يف الر  ى وهي ُما يفصر القوم ب . والر  ى عند الص وفي ة علر  يقيه  ال يتٍرف إليها الشر  ٌ                           مروا      َّ   ُّ          ُّ                             ُّ        َّ    

يستندون بنشر ضاللتهر وارويج بضاعتهر الكاسدة. وأكثر ما ادور  وال يقبلون فيها رد وعليها
، وكذلر ر ية مشاخيهر وكمائهر األحياء ’، ور ية اخلضر                  َّ          َّ  علي  ر اهر املنامي ة ر ية الن يب 

                                 ُّ                                            منهر واألمواف. ويستمدون من هذه الر  ى ما يعرفون ب  أحوال املواى، ومآالهتر، ومنزلة 
                          َّ     ُما يصييون ب  ما ضعف من أدل تهر،              َّ  لون ر ية الن يب شيوخهر وفضائلهر، كما جيع

                                                                    ُّ   شرائعهر، وأورادهر، وما ابتدعوه من أحزاب  وأوراد ، بغري ما جاءف ب  الس نة  ويستمدون من  
    َّ     الص ييية.

ٌ                                                  والر  ى عند الص وفي ة هي نو   من أنوا  الكراماف اليت ال اعٍى ألحد، بل ال بد هلا من         َّ   ُّ          ُّ    
ل ما يرون  من ر اهر منها؛ إاالة السهر، وجمافاة الفرش، واعذيب شروط اكروها من خال

النفس، فالنوم عندهر ينقسر إىل نوم ابفلة ونوم عادة وهو مذموم عندهر، فهذا النوم جيلب هلر 
احلسراف. والنوم الذي يعقب هذا السهر هو نوم ابلبة، اغلبهر علي  أنفسهر؛ وهو ما جيلب هلر 

                                           

القاهرة، الٍبعة  -( ط: املكتبة السلفية 12/369ر العسقالين ف: حمب الدين اخلٍيب )تح الباري البن حجف( 1)
 ه.1311   َّ     الث الثة 

 -(. ط: دار إحياء ال اث العرر 1/212الوكيل، ) نعالم املوقعل عن رب العاملل البن القير، ف: عبد الرمحأ( 2)
 م بدون اتريخ ابعة.1969بريوف، سنة 



 

   

هتر قول الشبلي       ُّ             الر الر  ى اليت يزعمون         ُّ     االر احلق  على ": (1)                         َّ             . ومن عجيب ما اكرر يف مروا 
ُ                                           اخللق، فقال: من رم اب ف ل، ومن اب ف ل ح جب، فكان الشبلي يكتيل ابمللح بعدها ح ى كان ال     َ  َ         َ َ                   

ٍ ر  ومغالٍاف ختالف الفٍرة اليت فٍر (2)"أيخذه النوم                                    َ  ُّ                                . وال خيفى ما يف هذا القول من ابلو   وا ن
 َْ                                                                    خل ل ق، وأن النوم من حاجاهتر األساسية اليت ال يستقير حاهلر إال هبا بال إفراط وال عليها ا ™هللا 

وهو من هو يف عبادا ، ومر الر  ™لرب  وحمبت  القرب من                            َّ  افريط. وال أعظر من حمبة الن يب 
ا أم»       َ َ   ُّ     وكأّنر اد ق ال وها:                    َّ                                أن  قال يف حديث الث الثة النفر الذين سألوا عن عبادا   صح عن  

ِ     ِ         وهللا  إين   ألخشاكر هلل ُ      ِ وأا قاكر ل ، لكه   أصوم  وأفٍر ، وأصل  ي وأرقد ، وأازو اب  الن      َّ        ُ  .(3)«ساء  ْ             ِ     ُ      ُ       ِ       
هتر فهر يدعون فيها ر يتهر هلل  ٌ         ُّ   َّ                َّ                           والر  ى م را ر  خصب للص وفي ة يف استمداد مروا           َّ  ور ية الن يب  ™    ُّ   َ  َ 

   وكذلر ر ية صيابت  ن ويد تد ل ق و ن منهر الوصاا    َّ                            والس لف املاضل، فيسألوّنر ما يشا و              ْ َّ  َ َ َ     (4). 
                          الس ن ة واجلماعة يف الر ؤى: قول أهل

  َّ    ُّ              ُّ َّ       ى      ى    ُ        َّ                          ِ  إن  للر  ى عند أهل الس ن ة منزلة  عظيمة  ال ي نكرها إال  جاهل، فقد اعتىن القربن بقص   
  َّ             إال  خري دليل على  •إبراهير ويوسف  ™                           َّ             ر ى األنبياء و ويالهتا. وما قص ة ر ا نبيا هللا 

س ال                  ُّ               ُ                                       القربن الكرمي ابلر  ى. وهي أول ما ب دئ الوحي ب ، وكان من عادة نبينا الكرمي عناية 
:          َّ         َّ           ُّ         املنهج الن بوي يف الت عامل مر الر  ى بقول                                      أصياب  عن ر اهر في وهلا هلر. وقد بل  

يكره  كر ما حيب فال حيدث ب  إال من حيب، وإاا رأى ما   ُّ                           ُ الر  ا احلسنة من هللا، فإاا رأى أحد  »
ث هبا أحدا، فإّنا لن   ِ د         ُ ، وال حي     ى ثالاث    ْ ل   ُ ف    ْ تد     َّ          َ الش يٍان، وليد              ِ ها، ومن شر            ِ ابهلل من شر     ْ ا   َّ و    َ تع   َ ي    ْ فل  
مان ع اكد ر ا امل من اكذب، ور ا امل من جزء من ستة             َّ إاا اق ب الز  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، و (5)«ه َّ ر   ُ ض   َ ا  

 .(6)«ة  َّ بو            ى        ُّ وأربعل جزء ا من الن  

                                           

وهو خراساين األصل ، ا   دلف بن جيدر ويقال ابن جعفر ويقال ا   جعفر بن يونسصويف و أبو بكر الشبلي ال( 1)
وكان عاملا فقيها على  ،وصار أوحد وقت  حاال وعلما ،صيب اجلنيد ومن يف عصره من املشايخ، بغدادي املنشأ واملولد

انل سنة                  ُّ   َّ         . انظر: ابقاف الص وفي ة للسلمي الث م ةيف اي احلجة سنة أربر وثالثل وث ويفاو  ،مذهب مالر عاش سبعا َو
 (.16/563(، واتريخ بغداد )115) : 

 (.559         ُ    َّ      لرسالة الق شريي ة ) : ا( 2)
 (.31بق خترجي  يف املبيث األول ) : س( 3)
 (.561       ُ    َّ      سالة الق شريي ة ) : الر انظر:  (3)
( رقر 3/1169، )ب إاا رأى ما يكره فال خيم هبا وال يذكرهااب - كتاب التعبري،  أخرج  البصاري يف صييي ( 5)
(1133.) 
 (.1111( برقر )3/1163ابب القيد يف املنام، ) -، كتاب التعبري أخرج  البصاري يف صييي ( 6)



 

   

ائر    َّ                   ُّ َّ                    َّ الص ييح ما علي  أهل الس ن ة أن هللا خيلق يف قلب الن  و "                ُّ    وقيل يف حقيقة الر  ى: 
 .(1)"...خرى                                      ُ فإاا خلقها فكأن  جعلها علما على أمور أ   ،اعتقاداف كما خيلقها يف قلب اليقظان

فتأخ كبشارة أو انبي   ™    ُّ                                            والر  ى انقسر إىل ثالثة أقسام، منها: ما هو حق من هللا 
راف    ُ الدم  ل وهي ما جاء يف احلديث أبّنا من                         َّ  للم من كر ا األنبياء والص احل ع يبق : »قال    ِ    بش  

   ُّ        الر  ا ثالث: »:     أن  وجاء ، (2)«ا املبشراف؟ قال: الر ا الصاحلةمن النبوة إال املبشراف، قالوا: وم
              على أحد   َّ ص   ُ ق                       َّ                             ى             َ حديث النفس، وختويف الش يٍان، وبشرى من هللا، فمن رأى شي  ا يكره  فال يد  

«  ِ ل   فليص      ْ وليقر  
َ     منها: ما هو من االع ب الش يٍان اببن بدم لي يز ن   ويد و س و س  ل  ويد ن ك  د  ل  ، ف(3)  ِ  َُ        َ  ِ  ْ  َ  ُ     َِ   ُ              َّ      ُ                  

ُ       َ            ِ    ُ                 ُ        معيشت  إن اابعها، ومنها: ما هو حديث  نفس  ي كون يف اليقظة ، وي رى يف املنام، فال ي لتفي ل                                     
 .(4)وال يبيث عن اعبريه

صذ  َّ ت                      ُ ىن عليها أحكام، وال يد   ْ ب           ُ ها، وال اد  عول علي    ُّ              ُّ َّ  ُ              ُ والر  ى عند أهل الس ن ة ي ستأنس هبا وال ي  
                ُ                    ُّ َّ     َّ                         َّ     منها اشرير. وهي ا عرض على الكتاب والس ن ة الص ييية وما جاء عن السلف الص ا  يف 

 ذ كأن ع يكن وال يلتفي إلي . ِ ب                                                       ُ اعبريها، فما وافق احلق أخذ ب  مبا يناسب ، وما خالف احلق ن  
راهتا عند أهل الس ن ة                 َّ    ُّ          ُّ   َّ وعلي : فإر جند أن  الر  ى عند الص وفي ة ُ                        ُّ َّ مغايرة  يف ح كمها َو . واجلماعة      ٌ    

، وإلي                              َّ          ى       ى                               ى        فهي عندهر مصدر من مصادر الت شرير، مصدر ا يقيني ا ال يقبل رد ا وال شك ا وال ارايااب 
                       َّ     حي من حيث االستدالل والت شرير. َ                                                      ي تياكمون وفي  يتصاصمون، ويتعاملون معها كتعاملهر مر الو 

 :اإلسراءات واملعاريج -8

 تعريف اإلسراء واملعراج لغة:
ى ب   َ ر   ْ س         َ ى ب  وأ   َ ر    َ وس   .           فهو سار     ى ليال    َ ف   َ ر   َ ا        شيء        ُّ ، وكل    ِ يل     َّ الل    ُ ر    ْ يد     َ : س  ىر    ُّ الس  اإلسراء: من )

 .(5)(    ٌ سواء  

                                           

 (.12/369تح الباري )ف( 1)
 (.6991( رقر )3/1156، كتاب التعبري، ابب املبشراف، )أخرج  البصاري يف صييي ( 2)
 (.1111( رقر )3/1163ابب القيد يف املنام ) - ، كتاب التعبريأخرج  البصاري يف صييي  (3)
وما بعدها(. ط: دار كنو   111الر ى عند أهل السنة واجلماعة واملصالفل، لسهل بن رفا  العتييب ) : ( انظر: 3)

 م.2119الراض، الٍبعة األوىل  -أشبيليا 
 (.1/219)العل ( 5)



 

   

أي  ؛ا           ى ر يعراب عروج   َّ ل          ُّ رجة والس            َّ وعراب يف الد   راب.                   َّ املعاراب: املصاعد والد  املعرااب: من )
 .(1)(اراقى

 :     طالح اتعريف اإلسراء واملعراج اص
ما وقر للن يب   

، وهو: إشارة ل  ٌ              ِ           َّ ِ  اإلسراء واملعرااب معرو                       قبل اهلجرة حيث أ سري  ب  من       َ    ُ               
درة املنتهى،  ِ             البيي احلرام إىل املسجد األقصى، ومن مث   ع راب  ب  إىل الس ماء الس ابعة إىل س          َّ       َّ           َ   ُ  َّ َ                                 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}اعاىل: ِ     ى        م صداق ا لقول  
 .[1سورة اإلسراء: { ]خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
                            سراء واملعراج عند الص وفي ة:اإل

ِ     ُّ   َّ                             ع أي ف  ا كر  اإلسراء الص ويف يف كتب  وروااف  الص وفي ة كمعىن اإلسراء يف حادثة اإلسراء         ِ        ُّ            ُ   ِ   ِ  َ   
     ِ         َّ              تصو  فة إىل الس ماواف، وإن جاء    ُ الدم  ، وإَّنا كان مدار احلديث عندهر على عرواب        َّ  عند الن يب 

              ى              اء ال السري ليال  كما هو معرو .                           َّ هتر فهر يقصدون ب  العرواب للس م             َ    َّ لفظ اإلسراء يف م روا  
ٌ        واملعرااب عند الص وفي ة هو معرااب  روحي ، اكون في  معرااب الن يب                 ُّ   َّ                َ            ، بل وي قتبسون من  ُ                   َّ  حي 

ي   يف الس ماواف،        َ ألفاظ   ق  ي احل س   ق  ي وال ي قتصر على ال   ِ  ِ  ِ       َّ       ومعاني  ، وهو عندهر ي صو  ر حركة ال       ِ َّ             َ      ِ َّ           ِ   ُ              َ     
ق  ي الن فسي  والت در اب يف اٍهري الن فس من العالئق ح ى اصل للمقام األ ى ، (2)               َّ ِ      َّ   ُّ     َّ  ُّ            َّ                               بل يدخل في  ال  

َ       َّ     ُّ   َّ   ى  ومنهر من ي د عي املعرااب  اجلسدي  والر وحي  مع ا.         َّ  َ          
                     َّ                                                  واملعرااب أحد مصادر الت شرير عند البعض منهر، حيث ال يقول ب  البعض. ومن هذا 

                   ِ                                ف ومعرفة األ اء والص  فاف، وأ اء األنبياء وصفاهتر، كما        َ                 املعرااب ي ستلهمون افسري ا ا
ُ    ِ                            ِ                                         َّ        ي دل  لون من خالل  على فضائلهر وعلو  هر على ابريهر من العباد؛ فاملعرااب ال يكون إال  ملن وصل 
                                                                 َ            ى     منهر ملنزلة  عظيمة  خيتص هبا دون ابريه. ومن أشهر روااهتر يف املعاريج ما ي تداولون  جيال  بعد 

: معرااب   ُ  جيل  ْ   ِ          َّ  أر ي زيد  الب س ٍام ي  وهو أو ل             ِ    َ ، فقد كان يقول أبن  ل      ُ الدم     َ      ِ              ُّ  ِ                  َّ    صر  حل ابملعرااب الص ويف  
     ى            َّ  معراج ا كمعرااب الن يب 

ْ   ِ                        ى      ى      ُّ وُمن ابر الب س ٍام ي  هبذا االف اء املنكر شرع ا وعقال  اجليلي   .(3)  ِ          
 

                                           

 (.2/321ب )ان العر لس( 1)
(. ط: دندرة للٍباعة والنشر 22مقدمة كتاب اإلسرا إىل املقام األسرى البن عرر، ف: سعاد احلكير ) : ( انظر: 2)
 م.1922بريوف، الٍبعة األوىل  -
 (.162يس إبليس ) : الب( انظر: 3)



 

   

ِ     َّ ومن مروا هتر يف املعرااب  الس م    ُّ   َّ  الص وفي ة. وابريها من، (1)عرر     ُ وابن      ى         كثري ا ما كان "   ِ             اوي   قول أحدهر:         َّ          
 .(2)"                                  ِ                   َ   َّ          َ                 يعراب ر فوف العرش اجمليد... وأعلر أين   كلما أريد العرواب ي تيس ر ل، ورمبا ي قر من ابري ما أقصد

                                          قول أهل الس ن ة واجلماعة يف اإلسراء واملعراج:
ٌ                                          َّ  ع د  كثري  من أهل العلر اإلسراء واملعرااب من خصائص الن يب     َّ  َ رة. فقالومعجزاا  الباه 

ا ُما اختص   ¬ (3)              َ  َّ  ابن أر يعلى الف ر اء                 ُّ َّ                             َّ         َّ يف اعتقاد أهل الس ن ة يف معجزة اإلسراء واملعرااب، وأّن 
َ      ْ    م ظهر ا هبا إعجا  ه للصل ق:        َّ  هبا نبي    هللا   ا ية العظمى اليت ظهرف ل  يف األرض ول  "ُ    ى         

ِ  الن ذ ر ،من شرك  فيها بشر، وع يبلغ الذي بلغ  أحد     َّ            َ والس ماء، اليت ع ي    ُ أن هللا قد عر ل  فيها ...   ُّ
 مبا... من خصائص  ". وقيل: (4)"لل وا خرين                                     َّ شر  املنا ل والراب، ما فضل  هبا على األو  

درة املنتهى إىل مستوى  ر في         ِ لى إىل س     ُ الع      َّ     الس ماوافبد ))املعرااب(( إىل  اختص  هللا 
ُ      ُ         واارة  ال ي سر  املقام  لسردها.        أبدلة  مت     ِ  للنيب    . وقد ثبي اإلسراء واملعرااب(5)"...صريف األقالم   َ          

ِ  وُما مضى معنا يتضح: أن مفهوم املعرااب الص ويف الذي يقوم على ما يتناقل من خرافاف                                      ُّ                                      
                                        َّ     َّ                                      القوم وأوهامهر ال دليل صييح علي ، بل األدل ة الص ييية كلها انفي أن يكون اإلسراء واملعرااب 

                ُ                               ُمتص ب  وهي إحدى م عجزاا ؛ فكيف يكون ما هو معجزة  وأن                     َّ  ألحد من اخللق بعد الن يب 
ٌ  ومر الر يشارك  هبا ابريه من اخللق، فاد  عاء الر ي نفي ع ل ة اإلعجا ، فاملعجزة: أمر   للنيب                       َّ ِ     َ          ِ                                  

ٌ                 خارف  للعادة يظهره هللا   نبيائ  لبيان صدقهر.على يد أ ™   

                                           

كما يلقب ابلشيخ األكم   الدين حميي ولقب  ،املشهور الصويف الٍائي عرر بن حممد بن علي بن حممد هللا عبد أبو( 1)
، صاحب كتاب الفتوحاف املكية وفصو  احلكر القراءاف وقرأ تل ومخس م ةس سنة ابألندلس ولد. والكميي األمحر

 اويفكان ظاهري املذهب يف العباراف، اباه النظر يف االعتقاداف،   قيل:                                 ُّ   َّ         وابريها من امل لفاف امللي ة آبراء الص وفي ة الغالية
 (.3/335فواف الوفياف )و (. 2/631انظر: اتريخ أربل ) .بدمشق وسي م ة وثالثل اينَ سنة
القاهرة، الٍبعة األوىل  -(، ط: السعادة 123املواهب السرمدية يف مناقب النقشبندية  مد األمل الكردي ) : ( 2)

 هد1329
ولد سنة ، اإلمام، العالمة، الفقي ، القاضي، احلنبليحممد بن حممد بن الفراء أبو احلسل ابن القاضي أر يعلى الفقي   (3)

نة، ويلهج ابلصفة، وكان كثريا ما                ُّ كان يبالغ يف الس  ،  واخلال  واملذهب األصللصنف يف ، إحدى ومخسل وأربر م ة
م وسري أعال ة. انظر: واويف سنة سي وعشرين ومخس م سمعهر، وعر ابقاف الفقهاء احلنابلة.                  ُ يتكلر يف األشاعرة وي  

 (.1/136، والوايف ابلوفياف )(19/611   ُّ     الن بالء )
ٍبعة األوىل  - دار أالس اخلضراء( ط: 1/31،)حممد عبد الرمحن اخلميسالعتقاد البن أر يعلى الفراء، ف: ا( 3)  م.2112الراض ال
  م1922        َّ     بعة: الث انية الٍ دمشق -م سسة اخلافقل ط:  (2/221العون حممد السفاريه ) ر                 َّ   وامر األنوار البهي ة ألل( 5)



 

   

 اليقظة والنوم، وهذه                                        ى                ومدار روااهتر يف املعاريج إما أن اكون منام ا، أو حالة هي بل
َ َ ُّ                              ُ    األحوال ال يعول عليها، وال يسلر للقائل هبا؛ فهي حم  ل  اضٍراب ال استقرار، كما أّنا ال ا بل                                               

.      َّ                                                   ى كيفي ة العرواب اليت يدعوّنا. وال يعلر مدى صدف القائلل هبا أصال 
ز لنا ابن ِ          ويف ختام وسائل احلصول على الع لر الل د ين   عند الص وفي ة ي وج    ُ  َّ   ُّ        ِ   ُ حقيقة  ¬القير                             ِ      َّ

ُ   ِ        الع لر الل د ين   بقول :  ُ   ِ    َّ                            َّ                َّ  ُّ     َّ     والع لر الل د ين   الر محاين: هو َرة هذه املوافقة وا ب ة اليت أوجبها الت قر ب ابلن وافل "   ِ      َّ َّ      ِ    
ُ   ِ    َّ                                            َّ    بعد الفرائض، والل د ين   الش يٍاين: هو َرة اإلعراض عن الوحي وضكير اهلوى والش يٍان  .(1)ا                 َّ

َّ

                                           

 (.2/533داراب السالكل )م( 1)



 

   

 :                    تعريف الذ وق لغة :      أوال 
 .(1)(   ر    ُّ ٍع                                              َّ           َ الذال والواو والقا  أصل واحد، وهو اختبار الش يء من جهة ا  )
                      تعريف الذ وق اصطالح ا:       اثني ا: 
نور عرفاين يقذف  احلق بتجلي  يف قلوب أوليائ ، يفرقون ب  بل احلق والباال من ابري أن )

 .(2)(ينقلوا الر من كتاب أو ابريه
                     لذ وق عند الص وفي ة:ا       اثلث ا: 

ِ ُ  الذ وف مصدر  أصيل عند الص وفي ة يف استدالالهتر، واشريعاهتر، وإلي  يتياكمون فيما ي ر د    َ                                             َّ   ُّ              ٌ       َّ   
ي  زون بل العلوم املأخواة من الكتاب والس ن ة، وبل سائر العلوم،  ُ  ِ                                     ُّ َّ                    عليهر من املعار  والعلوم، وال مي                              

    ى                 ى              مصدر ا إلدراكاهتر، وحاكم ا على أحواهلر،                َ                    َّ   فكلها اعرض على ا وقهر. فهر جيعلون الذ وف 
ي اإلهلي  ، وهو إحدى َراا ؛ ولذلر ال 

ي ا ملعتقداهتر، فالذ وف مرابط  لديهر ابلت جل   ٌ           َّ  ِ       ِ                           وم ص ي   َ  ِ  ى                َّ         ُ 
َ  ي عتد ون إال  ابملعار  والعلوم اليت ي صد  قها، وي  ي  د ها الذ وف لديهر. وهو أمر  قليب  ال دخل              ٌ                 َّ       ُ  ِ   ُ       ِ   ُ                    َّ     ُّ    َ

َ  َ  ِ             للي و اس   ب ، بعكس ما ُ             ُ     َّ      ٌ        ٌَّ       ٌَّ      ٌَّ   َ     ي عني  لفظ  . وميكن اسميت   أبن  : حالة  وجداني ة  داخلي ة  نفسي ة  ا نتاب             َ
لق لدي  أحاسيس  ا شع ر ه مبدى  ي اإلهلي   الذي ي د عون ، خت 

َ  ُ  ِ  ُ      الص ويف  يف بعض أحوال  نتيجة  الت جل                 َ       َّ  َ       ِ       ِ  َّ     َ                  َّ  ُّ   
َ  صدف الش يء ومدى  ثريه علي . وهو حال  ي فج أ  الص ويف  ال جهد  وال كسب          َ      َّ  ُّ    ُ  َ   َ  ٌ       َّ   . والذ وف (3)ل  في        َّ                         

ٌ                         ى     ى            لدى الص وفي ة م تغري  حب س ب  الذ ائق، فهو اتبر  لألهواء واألحوال وليس أمر ا اثبت ا يعول علي .            َّ     ِ  َ  َ   ٌ   ُ   َّ   ُّ        
، "        َّ                      ونقل الش عراين عن ابن عرر قول :                        َّ                      عير علومنا من علوم الذ وف ال من علر  بال اوف 

ل  ال  على مكانة الذ وف يف عقائد الص وفي ة  ُ م  . (4)"            َّ            َّ               فإن علوم الذ وف ال اكون إال  عن جتل   إهلي    َ  ِ  ى              َّ              ُّ   َّ  د 
             ى                               َّ                                      واعتباره أساس ا للعلر واملعرفة؛ والر لعصمة الذ وف عندهر، فهو ال يع ي  شر وال خٍأ. وقال 

فهو كاملشاهدة واألخذ ابليد، وال  ،       َّ  أما الذ وف"                   َّ    يف معرض حديث  عن الذ وف:  ¬  َ  َّ   الغ ز ال 
 .(5)"   ُّ   َّ الص وفي ةيف اريق   َّ إال   يوجد

                                           

 (.2/363قاييس اللغة )م( 1)
 (.111لتعريفاف ) : ا( 2)
 (.322                            ُّ   َّ                 املصادر العامة للتلقي عند الص وفي ة لصادف سلير ) : ( انظر: 3)
 .بريوف، بدون اتريخ ابعة - (. ط: دار إحياء ال اث العرر1/52ليواقيي واجلواهر يف بيان عقائد األكابر للشعراين )ا( 3)
 مصر. بدون اتريخ ابر.-(.ط: دار الكتب احلديثة 121لير حممود ) : عبد احلملنقذ من الضالل للغزال ف: ا( 5)



 

   

                          الس ن ة واجلماعة يف الذ وق: قول أهل        رابع ا: 
ٌ      إن الذ وف عند أهل الس ن ة أمر  معتم     َّ                 َّ          ُّ   َّ           ولكن   ال يوافق معىن الذ وف عند الص وفي ة. فالذوف:  ،      َّ              ُّ َّ    

ِ                هو ما جيده العبد يف نفس  بعد العبادة، أو يف أثنائها من سكينة ، وانشراح  صدر ، وإقبال      َّ   ولذ ة   ،                                                                  
ون عن  حبالوة اإلميان، وهو                 وسرور . وهو أثر                   َّ                       ُ   ِ                        الر العبادة يف الن فس بعد إدراك حقيقتها، وي عم  

ااف اعر »: ُ                          َّ                        ي  اي  من يشاء من عباده الص احلل املصلصل. ودليل  قول   فضل من هللا 
في    َّ ن      ُ من ك      ٌ ثالث  »: وقول  ، (1)«    ى رسوال      د      َّ ومبيم   ،ا          ى وابإلسالم دين   ،                    اإلميان من رضي ابهلل راب  

ومر اعتبارهر هلذا  ،(2)«..إلي  ُما سواها.                                 َّ حالوة اإلميان: أن يكون هللا ورسول  أحب    َ د   َ ج   َ و  
، وي ستأنس ب  وال ي عو ل  علي  يف  خذون من  اشريعاف  ر ال يبنون علي  عقائد  وال أي  ٌ         الذ وف، إال  أّن  َّ   ُ             ُ                     َ      َ                    َّ   َّ      َّ   

ُ  َّ شيء ، وهو اوف  موافق  للكتاب والس ن ة الص ييية بفهر سلف األ م                  َّ     َّ ُّ             ٌ       ٌ  .(3)ة            
، وأن   ¬وقال شيخ اإلسالم  د ث  واريق  للبدعة:                 َّ      ُّ  ِ      َّ يف بيان مكانة الذ وف الص ويف   ٌ            أمر  حم        ٌ  َ  ُ   ٌ    

ُ                     ُّ                 وه الء قد ي سم ون ما أحدثوه من البد : حقيقة... واريق  احلقيقة عندهر هو الس لوك الذي ال يتقيد "                                     ُّ   ُ         
 .(4)"™ما في  من ابفلة عن هللا صاحب  أبمر الشار  وّني ، ولكن مبا يراه ويذوق  وجيده يف قلب ، مر 

ٌ        َّ     فالذ وف الص ويف ع  ف  ب  نصو   الش ر ، وع يد ق ل  ب  أحد  من الص يابة         ْ  ُ  َ        َّ     ُ         ِ وال  ٪    َّ      ُّ      
ِ  الت ابعل وال أحد من أئم ة  الس لف    َّ     ِ َّ                  َّ   بل جاء ما ي نق ض  ، والر بضرورة االلتزام ابلكتاب ،                              ُ  ُ  َ              

                 َّ   َّ             َّ    ِ    ا، ورد اخلواار الن فسي ة إليهما، وأن  اا  با      ُّ َّ     َّ                         َّ        والس ن ة الص ييية، وعرض كل ما خيتلج ابلن فس عليهم
لي  الن فس على العبد بغري هد ى، إَّنا هو الض الل املبل.  ُ        َّ                   ى             َّ         اهلوى وما مت   مض خض}قال اعاىل:          

 خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط

 .[51{ ]سورة القصص: لكمكحم

َّ
                                           

 (.56( رقر )2/193                                          ى      ابب: الدليل على أن من رضي ابهلل راب  وابإلسالم دين ا... ) -، كتاب اإلميان أخرج  مسلر يف صييي ( 1)
 -(، ومسلر كتاب اإلميان 16( رقر )1/23ابب: حالوة اإلميان ) -، كتاب اإلميان صاري يف صييي أخرج  الب( 2)

 (.61( رقر )2/213ابب: بيان خصال من ااصف هبن وجد حالوة اإلميان )
 وما بعدها(. 3/53مداراب السالكل )( انظر: 3)
بريوف. الٍبعة السابعة  -املكتب اإلسالمي  (، ط:66/61                َّ                           لعبودية البن ايمي ة، ف: حممد  هري الشاويش، ) : ا( 3)

 م.2115



 

   

 :  تعريف الوجد لغة:      أوال 
د: احل زن( ُ    )الو ج       ْ  َ  .(2)(ا ى د   ْ ج          َ يف احلزن و    ُ ل   ُ ج     َّ الر    َ د   َ ج    َ وو  ، ا   ى جود     ُ ه و   ُ د          َِ والشيء جي    مٍلوب وجد . )(1)   

                        تعريف الو ج د  اصطالح ا:       اثني ا: 
ِ  ُ وي ر د   القلب يصاد  )ما     ى  سريع ا( ختمد مث المر،     ٌ بروف   هو: وقيل  َ  َ ُّ   وا ص ن ر ، َ   ُّ   ا كل ف   بال علي   َ 

(3). 
                     الوجد عند الص وفي ة:       اثلث ا: 

. قال     ى            ُّ   َّ       َ             ُ         ظيمة  يف أحوال الص وفي ة، وب  ي قيسون مدى الق رب من هللا   َّ            ى  إن  للوجد منزلة  ع
َ                        ِ     ى                 هو ما صاد  القلب  من فز   أو ابر   أو ر ية  معىن  من أحوال ا خرة، "الكالاباي يف الوجد:                 

                ُّ   َّ            َّ   َ        ُّ  َّ . والوجد عند الص وفي ة حالة شعوري ة ا نتاب الص ويف  "(4)أو كشف حالة بل العبد وبل هللا 
ُ   اضٍرب  هل ل   إىل معرفة       د  بتد ر ق  ي  يف مقاماف  املشاهدة  اليت ا وص  ِ ُ          ِ  ا اجلوارح ، وهي بشاراف  للم توج     ُ      ِ        ِ           ِ  َ  َ    ِ  ِ    ُ     ٌ             ُ        

    ى حزر   في  يورث     ى وارد ا اعاىل هللا من الباان مصادفة"ومشاهدا ، وفي  يقول التهانوي:     ِ  احلق   
ه أو     ى سرور ا أو ْ            ُّ   َّ  ك ثد ر ف  اعاريف الص وفي ة . وقد  (5)"احلق بشهود أوصاف  عن   ُ  َ  ُِ  ويد غ ي  ب   هي ت  عن ُ   ِ  ي غري    َ  ُ  َ

ُ   للوجد، واختلفوا يف اعريف  وابيعت . وي رجر سبب  اختالفهر إىل أن كال  منهر يد ع م    عن  مبا جي  د ه  َِ         ُ ِ  َ ُ                          ُ        َ                                   
كي حال  . إال  أن  الغ ز ال  َ      َ      َّ   َّ   َ  َّ   يف نفس   وما حي         ِ َ                                  ي عزو حدوث  الوجد وابيعت  إىل أمرين: إم ا أن  ¬             َ

ُ      ى                يكون الوجد  راجع ا إىل مكاشفاف  و  ِ                     َّ          مشاهداف  هي من قبيل  العلوم واملعار ، وإم ا يرجر إىل                             
د نتيجة اد ه ي ج   ابلس ما  ٍ ر أ  على املتوج   اف  ا  ِ      َّ   اغري  ُّ  َ  َ          ِ           َُ  ْ ُ           َّ   . ويرابط الوجد  عندهر ابلس ما (6)   ُّ    َ  فكلما ، (7)             

َ                          َّ     ٌ  ُ                      اد أثر  املسمو  كان  ثري ه أكم  على حالة الوجد. وهلر مروا ف كثرية  ا شري إىل حال املتواجدين      ُ                ُ       
                                           

 (.6/169لعل )ا( 1)
 (.3/335سان العرب )ل( 2)
 (.333لتعريفاف ) : ا( 3)
 (.22            َّ  ُّ      ملذهب أهل الت صو   ) :     َّ  ُّ الت عر  ( 3)
 (.2/1151شا  اصٍالحاف الفنون )ك( 5)
 (.3/391حياء )اإل انظر: (6)
وما  391                       ُ                         ُ    َّ      امللين ينشد ابلصوف احلسن في ٍرب ل . انظر: الرسالة الق شريي ة ) : يقصد ابلسما : الغناء والكالم و ( 1)

 -(.ط: مكتبة الثقافة115بعدها(، وسر األسرار لعبد القادر اجليالين ف: عبدالرحير السايح واوفيق وهب  ) : 
 م.2116القاهرة؛



 

   

ُ َ  ْ  ما ي ع يهر من اضٍراب  حال   اعهر لألصواف احلسنة. منها: ما ر وي عن ر و مي   و         ُ                                َ يف وصف  (1)   َ                    
ِ      ُ             َّ   َّ يشهدون املعاين  اليت اد ع زب  عن ابري هر، فت شري إليهر: إل  إل  حال املتواجدين أن  قال: "       ُ   ْ  َ       َ            

ُ      ى            في تند ع مون بذلر من الفرح، مث يقٍر احلجاب، فيعود الر الفرح  بكاء ، فمنهر من خي ُ     َ    رف  ثياب  ،   َ  َ  َّ                                                 
ر ه ْ  ِ ومنهر من ي صيح ، ومنهر من ي بكي، كل إنسان على ق د   َ                  َ             ُ تلئ  .(2)"         َ    هر هبذا احلال مت  َ     وعند الب س               ِ ُّ        

، وانٍق أفواههر مبا ال ا درك  عقوهل ر، وا ع يهر سكرة  الس ما   ِ                      ُ         ُ     َ          ُ     َّ    عقوهل ر هبذان الش ٍياف     َّ           ُ   
           َ  ُ ُّ                      واغشيهر، وي ظ ن ون أبنفسهر ما ليس فيها.

عن  (3)             ُّ                                    ريفة اليت يعتز  هبا القوم، وال يبلغون أعالها إال ابلفناء                    َّ والوجد من األحوال الش  
   َّ                            َ             ُّ  ُّ     َّ                         الن فس وعن ا خرين، وهذا أقصى ما ي صبو إلي  الص ويف . وعم  بعضهر عن معىن الوجد الذي 

أول الوجد: رفر احلجاب، ومشاهدة "  ْ          اخلل ق بقول :        ِ مشاهدة   عن َ        ُ                 ي ع يهر وي فضي هبر إىل الفناء
 .(4)".. وهو فنا ك من حيث أني.ور الفهر، ومالحظة الغيب،   َّ        الر قيب، وحض

                      ى                      َّ  ِ          ُّ   َّ            وميكن اعتبار الوجد مصدر ا ابري صريح من مصادر الت لق  ي عند الص وفي ة يف حال كان 
    ى           راجع ا للمكاشفاف
ٍ ا ابلس ما ، فالغ ز ال ، (5)                 َّ    ال يستبعد كون الس ما   ¬                ى     َّ        َ  َّ   ونتيجة هلا ومراب

  ى                                      َّ َ  ُّ  وف ا قبل. فمن أسباب حصول الكشف عنده: التد ند ب           ى                    نفس  سبب ا للكشف ملن ع يكن مكش
ُ     َّ     وصفاء القلب واغري  األحوال، وانبعاث الن شاط يف الن فس، وهذه األمور اد ت ي ص ل  ابلس ما .  َّ  َ  ََ                 َّ         َّ                    ُّ                

ٌ                  والوجد هو َرة  الر الس ما ، في يص ل  ب  نو   من املعرفة والعلر        ُ  ُ   َ      َّ         ُ            (6). 
ق  ي والعلو   يف امل ، ح ى يصل الص ويف ملبتغاه وهو الفناء             َّ       َّ ِ         ِ      والوجد هو الس بيل لل   ِ             ُّ                    قاماف       .

ُ          ُّ  ُّ                     َّ                وجيعل بخرون الوجد  هو احلالة اليت ي ص ل  فيها الص ويف  إىل معرفة حقيقت  اإلهلي ة، فتغيب حقيقت    ِ  َ               َ                
                                           

،  مشاخيهر جلة من بغداد أهل من وهوالصويف،  احلسل أبو ، وقيل:حممد أبو كنيت  البغدادي يزيد بن أمحد بن رومي( 1)
                   ُّ   َّ  . انظر: الٍبقاف الص وفي ة وثالث م ة ثالث سنة ويفابلقراءاف ا عاملا كانو  األصبهاين، داود مذهب على فقيها كان

 (.9/322(. واتريخ بغداد )51للسلمي ) : 
 (.392         ُ    َّ      لرسالة الق شريي ة ) : ا( 2)
يكون ل  يف شيء من الر حظ ويسقط عن  التمييز، النشغال  مبا فىن في .  ( الفناء هو: أن يفىن عن احلظوظ فال3)

ويعرف  القشريي بسقوط األوصا  املذمومة. وفنا ه عن نفس  وعن اخللق: بزوال إحساس  بنفس   (.92انظر: التعر  ) 
 (. 131                     ُ    َّ      وهبر. انظر: الرسالة الق شريي ة ) : 

 (.316للمر ) : ا( 3)
 (.315اللمر )( انظر: 5)
 (.2/392اإلحياء )( انظر: 6)



 

   

ُ          َّ       َ     اإلنساني ة حبقيقت  اإلهلي ة. وهذا كل  من خرافاف الص وفي ة اليت ي صو  ر ها هلر الش يٍان وي تالعب   ِ   ُ      َّ   ُّ                         َّ             َّ       
ي ل  ألحدهر أن  هللا  هبر فيها ح ى َ              خي  كما كان احلال مر أر يزيد   -اعاىل هللا عن الر-ُ  َّ

ْ   ِ                                          الب س ٍام ي  وهذان  يف مقولت  املشهورة: )سبياين سبياين(  ِ  
فإّنر  -انزه هللا عما يقولون- (1)

ْ    يعتذرون ل  أبن ما قال الر إال  من شدة ما جي  د ، وقد اد غ ش ت   سكرة  الوجد ، فلما ف ن ي ي  نف  َِ َ         ِ       ُ      َّْ  َ  َ        ُ ُ   س                              َّ            َِ
ٍ ق  هبذه الشٍح. وهر يعتمون  من كالم الع ش اف يف حالة الس كر الذي  َ                                  ُ  َّ             ُّ        اإلنساني ة يف احلق، ن   َ  َ         َّ       

وى وال ي روى.  ُ        ُ     يٍ 
                            هل الس ن ة واجلماعة يف الوجد:قول أ        رابع ا: 

هو َرة "                             ُّ َّ                  يف معىن الوجد املعتم عند أهل الس ن ة ويف بيان حقيقت :  ¬قال ابن القير 
                    َّ َرة كون هللا ورسول  أحب                                   َّ  احلب يف هللا والبغض في ، كما جعل  الن يب  أعمال القلوب: من
َ    . فإن العبد م ى ما أعمل   ع   وبصره م تأم  ال  ملكوف  هللا (2)"للعبد ُما سواها... َ          ُ   ِ  ى       ْ     ُ   ِ  ى  ، وم تدب  ر ا ™                       

ي ا   ع  لواعظ القربن والس نة الص ييية ْ                     ُّ      َّ    باا   الكوني ة  والش رعي ة ، وم ر خ  ِ  ى    ْ ر الر يف قلب  وروح  أَ ؛  ِ         ََّ      َّ   ََّ    ُ 
ي  عن . ويظهر أثر الر       ى        ى         ى               ى           إقباال  وانكسار ا وافتقار ا هلل، فيكون م متر ا مبا أمر هللا 

َ                     م نتهي ا عم ا ّن    ُ    ى    َّ   ُِ
                                                                               ى  الوجد: بوجل القلب، واقشعرار اجللد، وفيض الدمر؛ وهذا هو الوجد ا مود الذي يكون ابعث ا 

د  بنور هللا تو     ُ الدم  للعمل والعبادة، وفي  حياة القلوب. فينظر  ُ         ج    ِ  ،ى        ِ       ى     ، م قبال  على بخرا   عامال  هلا    ُ  
، وهر أخشر ٪وصيابت       ى     ُّ         ى                                 َّ   اهد ا ابلد نيا منصرف ا عن  خرفها. وهذا ما كان علي  الن يب 

ٌ          ُّ       َّ   َّ                    َّ الن اس وأاقى اخللق، وع يد ب د ر  منهر فعل  خيالف الن صو  الش رعي ة، كما ع حيفظ عنهر أن            ْ  ُ  َْ                    َّ   
ُ             َ أحدهر ص عق أو اب شي علي  أو ا          ُ حال  هو . كما     ُ                        هب عقل  ، أو ماف من  ا  كالم هللا       

، فتتمايل  ر ب  ل  الن فس  لة عندهر ابلس ما  الذي اٍ  ُ           الص وفي ة يف وجدهر، فإن  الوجد  وثيق  الص    َّ        ُ  َ   َ         َّ             ِ     ُ      َ      َّ              َّ   ُّ   
ال  الن اظر  إليهر أّنر س كارى،  تد ز  اعبري ا عن الر الوجد وانتشاء  ابملسمو ، ح ى خي  ُ       األجساد  وهت              ُ  َّ     َ   َ َ  َ  ُّ     ى                      ى                ُ      

          ى      ى                                                 الوجد مبلغ ا عظيم ا فيصعق أحدهر ويغشى علي  وقد ميوف من شدة ما وجد يف  ويبلغ هبر
 .نفس . وهذا ُما ابتدع  القوم وأحدثوه يف دين هللا 

 

                                           

 (.312كتاب اللمر ) : ( انظر:  1)
 (.3/33داراب السالكل )م( 2)



 

   

                       َ                                       ى      ى      العقيدة هي األساس الذي ا نبه علي  حياة اإلنسان، فهي مرابٍة اراباا ا وثيق ا بكل 
، وأساس الدين وقوام ، وفٍرة هللا چ                    ُ               من جوانب حياا ، وهي أ وىل دعوى الرسل  جانب
  ى     َ                 اليت فٍر اخللق عليها. والعقيدة هي ما ينعقد علي  قلب العبد يقين ا فال ي قبل في  شك ا وال                                                            

    ى           َ                      ُ                           َ        ريب ا. وهي ما ي تياكر إلي  اخللق وفيها ي والون، وعليها يعادون وهبا ي تصاصمون.
   ُّ   َّ              ى     ى                                      الص وفي ة جيد في  اختالف ا كبري ا، وأّنا ليسي على حال  واحد، وهذا األمر  واملتتبر لعقائد

                                 ُّ   َّ                                            يعود إىل التٍور الذي صاحب نشأة الص وفي ة، كما أن املصدر الرئيس يف املعرفة لديهر هو ما 
                                       َ  ْ          ُّ   َّ                        متلي  عليهر أهوائهر وينكشف يف بواانهر. فبد ل  عقيدة الص وفي ة األوائل، وعقيدة متأخري 

ٌ           ُ         في ة إىل عصرر احلال بون  شاسر، واختال   مليوظ ال ي نكره أحد.   ُّ  الص و               ٌ                  َّ   
ْ                     وهذا األمر ينٍبق على كل فرقة انقسمي  عن اإلسالم، وحاد ف  عن الصراط املستقير.   َ                ْ                                  
ُ              َّ   ِ                                     ِ  فكلما بد ع د ف  هذه الفرف  عن العهد الن بوي    اد االختال  فيها، و اد اال را  عن احلق              ْ  َ  ُ  َ       

 يغ يف أاباعها.              َّ       َّ واالنغماس يف الض الل والز  
                        َّ         ُّ   َّ                                  وميكن اقسير األاوار العقدي ة عند الص وفي ة إىل ثالثة أقسام؛ حبسب منتسيب كل قسر 

                       ُّ َّ     َّ          ُ                 َّ   َّ ومدى متسكهر ابلكتاب والس ن ة الص ييية ومدى ق رهبر من العهد الن بوي :
       ُّ   َّ                      ُّ   َّ               وهر الص وفي ة األوائل، وهر خيار الص وفي ة، وأعالهر، وهر                   صوفي ة أهل احلديث:  -1

د ث ة، ونقل عنهر من  على َ َ                 معتقد أهل الس ن ة واجلماعة، وإن جرف على ألسنتهر مقوالف  حم   ُ   ٌ                                    َّ ُّ             
                   ُ         ُ                            ِ           ِ              األقوال، واألفعال ما ي ستشنر وي نكر، وهذه املقوالف هي نتااب وقوع هر يف الغلو  ، واملبالغة يف 

    ُّ                  الز هد أو عن جهل منهر.

ٍ بقة األوىل يف االعتقاد                  صوفي ة أهل الكالم:  -2     َّ        َّ         ، إال  أّنر الب سوا ببعض               َّ                  وهر من يلي ال
                                               َّ                          َّ  َّ          أقوال وعقائد أهل الكالم، فصلٍوا احلق ابلباال. وابن وا بعض العقائد املنيرفة الض ال ة املصالفة 

              ُّ َّ     َّ     يف الكتاب والس ن ة الص ييية.ملا جاء 

                َّ  ُّ                    ى            وهر أبعد أهل الت صو   عن احلق، وأكثرهر أنا  عن الصواب،                 صوفي ة الفالسفة:  -3
                                           ُ     َّ             الل ح ى درسي عن قلوهبر، وعقوهلر، وأقواهلر العقيدة  الص ييية اليت جاء                 َّ واستشرى فيهر الض  

اد واحللول واحلقيقة       َّ  هبا الن يب               ُّ   َّ                                    ِ                   . وهر ابالة الص وفي ة؛ ومنهر خراب القول بوحدة الوجود واالض  



 

   

 .(1)   َّ  َّ                                                     ا م دي ة، وابريها من العقائد الفاسدة اليت ما أنزل هللا هبا من سلٍان

َ  ألقسام ك ث رف عقائد القوم واند و عي، وكف ر بعض هر بعض ا، وض ل ل       ى          وبناء  على هذه ا َّ  َ ُ       ى         َّ       َّ  َ                   ُ َ       
                          َ                    َّ  ُّ                      بعضهر البعض ا خر، كل  حبسب م بلغ  من العلر، والت صو  . وسأوجز يف اكر عقائد 

    ُّ   َّ                                                  ُّ   َّ            الص وفي ة على ما اشتهر منها، وسأقتصر على ما انتهي إلي  الص وفي ة يف عقائدها.

َّ
 

                                           

الٍبعة: ، مصر -         َّ ابن ايمي ة ط: مكتب  (.1/261)، حممد رشاد ساع                           َّ      الصفدية لشيخ اإلسالم ابن ايمي ة، ف: ( انظر: 1)
 .هد1316   َّ     الث انية 



 

   

™
                                         وكثرف أقواهلر في ، فمنهر معتدل ومنهر ابال                   ُّ   َّ     انوعي عقائد الص وفي ة يف هللا

ٌ         ُ                َّ  ُّ                                      منير ، كل  حبسب ما أ شرب قلب  من الت صو  . فاملعتدل منهر بثر احلق وقال بقول أهل          
ن الولد وانزيه  سبيان  عن الشبي ، واملثيل، والشرير وع    ُّ َّ                    الس ن ة واجلماعة يف اوحيد هللا 

َ  ََ        ومنهر من اد ل ب س  ابلغلو   وج ع ل   دليل  .                                     َّ  والصاحبة، واعتقادهر أبن ال معبود حبق إال  هللا    ِ       َ يف            َ  َ َّ
اد واحللول ووحدة الوجود. وفيما ي لي بيان هذه العقائد              ى                     ِ                                َ                    معتقده، قائال  ابلعقائد الفاسدة كاالض  

        ُّ   َّ  لدى الص وفي ة:
اد واحل لول: : االحت                     ع    أوال 

اد اد امتزااب     َّ         ى الذ اال واحدة       ُ اصيري   هو):        االحت   صريا               َ واختالاهما ح ى ي      ِ ي ل     َّ الش              ِ          ُ ، وقيل: االض  
 .(1)(   ى      ى شي  ا واحد ا

(ب   َ ل   َ ز    َ ند   :   ى لوال   ُ ح    ُّ ل         َُ ابملكان حي     َّ ل   َ ح  : )احللول
        ى                         وقيل أيض ا يف معىن احللول: )عبارة عن  (2)

اد اجلسمل، حبيث يكون اإلشارة إىل أحدها إشارة  إىل ا خر(  .(3)  ِ                                         ى         اض  
اد: يقتضي الت ما اب واالختالط ح ى يصري الش ي ل    ى      ى   شي  ا واحد ا       َّ                     ِ              َّ                       َّ   وللت فريق بينهما: فإن  االض  

                 ى        بل يكون أحدها ظرف ا لآلخر   ،                َّ                                كامتزااب املاء ابلل نب. بينما احللول: ال يكون في  اختالط
بقى للمصلوف                                                      َّ         َّ      َ كيلول املاء يف الكأس. فيبقى للصالق خصائص  وصفاا  وربوبي ت  وألوهي ت ، وي  

ٌ                أن احللول في  إثباف  لوجودين، أم ا  اكم  -                ى اعاىل هللا علو ا كبري ا-                       َّ   خصائص  وعبوديت  وإنساني ت                    
اد فإثباف  وجود  واحد . ُ              االض            ِ    

اد إىل:                    وينقسم االحت  
 : اد  عام أن اخلالق هو عل وجود الكائناف. وهو حقيقة قول القائلل بوحدة               احت  

          ى  بياّنا الحق ا.الوجود واليت سيأخ 

                                           

 (.63لتعريفاف ) : ا( 1)
، املكتبة العتيقة ودار ال اث( ط: 1/195، )عياض بن موسىللقاضي أر الفضل  صياح ا اثر ( مشارف األنوار على2)

 م.1912الٍبعة األوىل 
 (.115لتعريفاف ) : ا( 3)



 

   

 :اد خاص  هو أن اخلالق واملصلوف قد اختلٍا وامتزجا كاختالط اللنب ابملاء.            احت  
 كما ينقسم احللول إىل:

 : وهو عل قول  .     ِ       ويف كل   شيء         مكان              ِ بذاا  يف كل      ِ ب          َّ لول الر  حب القولوهو              حلول  عام  
 .(1)     َّ اجلهمي ة

 : عند ’ يف عيسى              ِ خلق . كيلول  يف بعض    ِ ب          َّ لول الر  حب القولوهو              حلول  خاص  
         ُّ   ردان والص ور     ُ الدم  و  وكيلول  يف بعض األولياء والعارفل ،(2)       َّ    عند الر افضة ¢   َّ               الن صارى، ويف علي   

 .(3)       ُّ   َّ عند الص وفي ةاجلميلة 

اب َ  َّ وقيل: إن  أول من اكل ر وصر ح ابحللول من الص وفي ة أبو منصور احل ال  فقد جاء عن   ،(4)        َّ           َّ     َّ              ُّ   َّ             
ٍ اعاف اراقى إىل مقام املقربل، وال يزال ي راقي ح ى أن  كان يقول:          َّ          َّ                                   َ         أن من هذ ب نفس  ابل

فاف البشري ة وال يبقى هلا حظ في ، حل ي في  روح اإلل  اليت  ُ                 ِ           َّ                                           ا صف و  نفس  ، وازول عن  الص       َ  ُ  َ
، كما يذكر -اعاىل هللا عن الر- (5)ويكون ما يريد، وفعل  فعل هللا’ حلي يف عيسى 

ويظهر من  .(6)(اس أن  إل  وأن  يقول حبلول الالهوف يف األشرا  من الناس   َّ للن  عى   َّ اد  عن  أن : )
هوف ابلن اسوف اليت يعتقد ب  الن صارى يف              َّ                  ٌ             َّ       َّ                     َّ       هذا القول أن  عقيدة احللول مأخواة  من حلول الال 

 .عيسى 
اد واحللو  ل،              ُّ   َّ                                           ِ          ويتمأ بعض الص وفي ة املتأخرين وابريهر من كل كالم يشري إىل عقيدة االض  

ُ  ُّ                                                                          ويد ر د ون على هذه العقيدة، مدافعل عمن قال هبا، ويزعمون أن هذه األقوال: إم ا مدسوسة   َ  
                                           

وهر أصياب اجلهر بن صفوان، وافق املعتزلة يف نفي إحدى الفرف الكالمية اليت انتسب إىل اإلسالم،  :( اجلهمية1)
 (.1/111بن، واإلميان عنده هو املعرفة فقط. انظر: امللل والنيل للشهرستاين )الصفاف والقول خبلق القر 

 (.19. انظر: مقاالف اإلسالميل ) : ƒوا رافضة: لرفضهر إمامة أر بكر وعمر  ( 2)
 وما بعدها(. 2/111جممو  الفتاوى )( انظر: 3)
                                 ُّ   َّ   احلسل بواسط، وقدم بغداد، فصالط الص وفي ة،  نشأ، ( احلسل بن منصور احلالاب يكىن أاب مغيث، وكان جده جموسيا3)

أف ى . ه    ُّ   َّ                                                     والص وفي ة ُمتلفون في ، فمنهر من يبالغ يف اعظيم ، ومنهر من يكفر  املكي. وعمرووصيب من مشيصتهر اجلنيد 
عي أاراف  العلماء  ابحة دم  ُ               ُ           لزندقت  وكفره، فض رب ألف سوط، مث قٍ  ُ                   وح ز رأس  وعلق ببغداد ،                 كان و  ،وحرف جسده ، 

 (.2/135(، ووفياف األعيان )2/622الر سنة اسر وثالث م ة. انظر: اتريخ بغداد )
، ط: مكتبة دار (261الفرف بل الفرف لعبد القاهر البغدادي، ف: حممد حميي الدين عبد احلميد ) : ( انظر: 5)

 م بدون اتريخ ابعة.2111القاهرة،  -ال اث 
 م.1993،بريوف –دار صادر : ط، (132/ 2)ن عباسإحسا: فبن خلكان فياف األعيان الو ( 6)



 

   

َ  ََّ                  عليهر، أو هي ُما هلا  ويل صييح ال يعرف  إال  ا ق  قون العارفون، وج ه ل ي من رماهر ابلكفر                  ِ    َّ                                       
ٍ وسي يف      َّ                                                              والز ندقة جلهل ، وقصور فهم  عن املعاين املقصودة يف كالمهر. ومن الر ما ينق       ُّ       ل  ال

ر ابحللول والزندقة، كقول أر                                 ُّ   َّ       ِ         ُّ                          كتاب  اللمر يف ارعة بعض رجال الص وفي ة املتقد  مل ُمن اهت 
وبخر يقول: لبير؛ كلما  ر  : لبير وسعدير عند  اع  لنباح الكالب،(1)احلسل النوري

قول  أجاب: وحل سأل أبو احلسل النوري عن  هبوب الراح وخرير املاء، وصياح الٍيور.
{ ]سورة اإلسراء:  ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن })بقول هللا اعاىل: 

فالكلب، وكل شيء يذكرون هللا بال راء وال  عة وال الب عوض؛ فلذلر قلي ما  .[33
 .(2)قلي(

الّنا  اد واحللول، ويرون بٍ            ُّ   َّ                                      ِ                  ُ      كما أن الص وفي ة القائلل بوحدة الوجود ينفون عقيدة االض  
اد ملصالفتها لعقي                                                                       ِ    دهتر الباالة القائلة ابلوحدة؛ والر القتضاء احللول: حلال  وحمل  ، واقتضاء االض  

            َّ                      َّ               ى     ى         ى     َّ ى         وجود شي ل يت يدان ببعضهما البعض. إال  أننا جند انتصار ا صرحي ا ومنافية  علني ة  لدى بعض 
اد و  اد واحللول، والذين اجتهدوا يف بيان كيفي ة هذ االض   امير حدوث  وأن                     ِ                                      َّ        ِ      املتأخرين لعقيدة االض  

ٌ                                 َّ  ُّ                 أمر  ابيعي  ومستساغ يف أعلى مراحل الت صو   وهو أ ى مقاماا    (3). 
اد بعقيدة ائلنيالق علش واجلماعة        الس ن ة أهل رد  واحللول:        االحت  

اد بعقيدة القول إن  ابلعقل، فساده  ُ  َ  وي عل ر    َّ  الش ر  نصو  بٍل  ُ ا   فاسد قول هو واحللول    ِ   االض  

 بكل ويتيد شيء كل يف حيل هللا   َّ أبن   يزعر الفاسدة العقيدة هبذه القائل    َّ فإن   وضالل. كفر وهو

 فوف  هللا بعلو جاء الذي الكرمي القربن لصريح ُمالف وهذا -الر عن هللا انزه- شيء

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ} :اعاىل قول  يف كما خللق  ومباينت     َّ     الس ماواف

 .[5 ا : ]سورة {يف ىف يث ىث نث} اعاىل: وقول  .[16 امللر: ]سورة {يب ىب
                                           

       ُّ   َّ    شيخ الص وفي ة يف أبو احلسل النوري: أمحد بن حممد، بغدادي املولد والنشأة، خرساين األصل، يعر  اببن البغوي، ( 1)
سنة اويف السقٍي. صيب سرا من علماء القوم وأسند احلديث،  نالعبادة. كاوقت ، كان مذكورا بكثرة االجتهاد، وحسن 

 (.6/331(، واتريخ بغداد )51                   ُّ   َّ             . انظر: الٍبقاف الص وفي ة للسلمي ) : مخس واسعل وم تل
 (.395و392اللمر ) : ( 2)
الكويي. بدون اتريخ  -وما بعدها(. ط: وكالة املٍبوعاف  9         ُّ   َّ                       شٍياف الص وفي ة لعبد الرمحن بدوي، ) : ( انظر: 3)

 ابعة.



 

   

: العقيدة هذه بطالن      وأم ا       عقال 
اد واملصلوف، اخلالق بل    َّ    الت باين علي  يدل ما فأكثر  باين َّ ت  لل ؛حمال املصلوقل بل     ِ   فاالض  

     ابب   ومن واملصلوف اخلالق بل أعظر باين   َّ الت   فيكون ،جهة كل من ا خر يشب  ُملوف فال بينهما
 على مثال كأبسط حادث؟ واملصلوف قدمي واخلالق املصلوف، عل هو اخلالق يكون فكيف أوىل؛
اد والقول التباين. هذا  .چ الرسل هبا جاءف اليت    َّ    الت وحيد لعقيدة مناقض واحللول    ِ   ابالض  

اد إفراد وال اإلفراد؛ يقتضي     َّ    فالت وحيد  القول أن اكم واحد. ال شي ل اجتما  فهما واحللول    ِ   ابالض  
اد َ  ِ  ي ص ري    واحللول    ِ   ابالض   ا    ى شي  ا    َّ   الش ي ل ُ   ال واحدة حقيقة يصريان أّنما يعه وهذا اختلفا، مهما     ى واحد 

 األمور من وابريها والكذب والفجور والفسق الكفر فيكون ابملاء، اللنب كامتزااب بينهما فرف
 من بذلر ليقو  وال -الر عن هللا    َّ انز ه-    َ ِ َّ الع ل ي ة هللا ااف يف  ُ َّ   ى م ت يدة   قوهلر على املستنكرة القبيية
 عقل.   َّ ار ة ميلر كان

اد   َّ أن     َّ إال    ُ      م نكرة ،        وأمور         وكفر        ضالل   من العقيدة هذه يف ما بيان ومر     ى شرع ا     ى سائغ ا    ى معىن      ِ   لالض  
 من يتبر وما ومكروهاا  حمبوابا  يف  هلل العبد موافقة وهو:    ُّ َّ  الس ن ة؛ أهل كتب بعض يف اكر
 ويكون هللا، ويف هلل ومنع  عٍا ه ويكون يبغض ، ما غضويب  هللا حيب  ما  ُ   ُّ في يب   والنهي؛ األمر
اد مبثابة املوافقة هذه فتكون . هللا مراد وفق       ى ومنتهي ا     ى م متر ا  العبد واابا   هللا مراد بل    ِ   االض  
 نتيجة امل من العبد قلب يف ونعي أثر من يكون ما فهو ا مود: معناه يف احللول      وأم ا ملراده.
 ُ      في شاب   ،(1)وجوارح  لسان  على ويظهر قلب  يف واملعرفة العلر أثر   ََ   فد ي يل ب ، لعلروا ™ ابهلل معرفت 

 .يف العبد احللول من جهة ظهور أثره على العبد؛ ال مبعىن حلول ااف هللا 
 الوجود: وحدة       اثني ا:

أن وجود الكائناف هو عل وجود هللا اعاىل، ليس لوجودها ابريه وال شيء "ويقصد هبا: 
 .(2)" َّ ت ةسواه الب

ٌ                               َّ          ُّ     ُّ   َّ        وأصل هذه العقيدة قدمي  يعود للفلسفاف اهلندية واليورني ة، وظهر  ث ر الص وفي ة يف هذه                     
ٍ  ر يف مقوالهتر ومصن فاهتر. إال  أن هذا  ُ  ِ                َّ        َّ        الفلسفاف يف مرحلة الت صو    الفلسفي   بشكل  جلي   س                ِ         ِ ُّ  َّ                    

               ُّ   َّ        الفاسدة عند الص وفي ة هر من              ى     ى                                      القول ليس قوال  حديث ا فيهر، بل إن  واضعوا أسس هذه العقيدة 
                                           

 (.235و 2/231جممو  الفتاوى )( انظر: 1)
 (.2/91مو  الفتاوى )جم( 2)



 

   

   ُّ   َّ                                                        َّ                  الص وفي ة األوائل، وإن ع يصرحوا بلفظ )وحدة الوجود(. بل كانوا كالر اعي يرعى حول احلمى 
ٌ                              ُّ      مبقوالهتر، اليت ابانها وحدة الوجود وظاهرها شٍح  ال يلتفي إلي  وهذان كهذان الس كارى،                                          

ْ   ِ                   َّ ومنها قول أر ي زيد  الب س ٍام ي  يف خٍاب  يزعر أن    ِ    َ َ          قد خااب  في  حل ر فد ع   إلي  يف  هللا               َ     َ َ                 
ْ        ََّ     ي  ه   بوحداني تر، وأ ل ب س ه أرنيد ت ر، "                                              معراج  املزعوم، وأن  اخللق حيبون أن يروه ح ى قال:   ِْ َ      َّ         ِ  ِ  

ِ  َِّ                                                             وارفعه إىل أ ح د ي ت ر، ح ى إاا ربين خلقر قالوا: رأيناك، فتكون أني ااك، وال أكون أر   َ  َ          
. وابريها من ألفاظ (2)ا                  ُ َّ      اين سبياين، وما يف اجل ب ة إال هللاسبي"، وقول  املشهور: (1)اهناك

ا أشعارهر. ٍ ر هت  َ  ََّ ْ           الض الل والز يغ اليت ر ويي عنهر ون سبي إليهر يف كتبهر وس                      ُ           ُ        َّ       َّ    
                         َّ  ُّ   والذي هو مبتغى ومنتهى الت صو  ،   ُ                                          ِ  ومي كن إرجا  عقيدة وحدة الوجود إىل القول ابلفناء ؛

َ  َّ َ وإلي  ي صبو الص وفي ة. واد ف ن ن   ِ                     ُُّ   القوم  بذ كر الفناء، واسٍري الس ب ل        َ        ُّ   َّ     َ  لة إلي ، و ادوا في  ما     ُ الدم      ُ    ِ                        وص   
ُ                 َّ      ادوا، ح ى وصلوا إىل القول بوحدة الوجود، واليت اد ز ع ر القول هبا ابن  عرر، ومأل هبا مصن فاا                َّ  َ  َ                                             

    ِ  ى                  َّ                         َّ            مدل  ال  عليها ابألحاديث الض عيفة واملوضوعة واألقوال الش ااة املكذوبة.
 الوجود: بوحدة القائلني علش ماعةواجل        الس ن ة أهل     رد  

ْ              ُّ َّ                                    َّ                ك ثد ر ف  ردود أهل الس ن ة على القائلل بوحدة الوجود، ومألف مصن فاهتر فيها لعظير   َ  ُ  َ
ُ      َ َ                             َ                          خٍر ها على اإلسالم وس وء منق ل ب القائلل هبا. فقد حكموا على م ن قال هبا ابلكفر والزندقة.                 ِ   

، والر يف   ُّ َّ              لس ن ة واجلماعة يف هللا عقيدة أهل ا ¬                          َّ  وقد بل  شيخ اإلسالم ابن ايمي ة 
      َّ   وقد اا فق "        َّ                                                   ُّ   َّ         معرض الر د على من قال بوحدة الوجود كابن عرر ومن وافق  من الص وفي ة، فقال: 

سلف األمة وأئمتها على أن اخلالق اعاىل ابئن من ُملوقاا ، ليس يف ااا  شيء من ُملوقاا ، 
اد املٍلق: كما قال يف  .(3)اوال يف ُملوقاا  شيء من ااا  ُ                           ِ           ح كر القول بوحدة الوجود واالض  

اد املٍلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين ي  ) وجود املصلوف هو عل          َّ زعمون أن          ِ                                             َ وأما االض  
 .(4)(وهو جامر لكل شرك ،انر وجيود ل               َّ فهذا اعٍيل للص   ،وجود اخلالق

                                           

 (.361اللمر ) : ( انظر: 1)
 (.312للمر ) : ا( 2)
 (.22/ 2)اب جممو  الفتاوى( 3)
   َّ     الث الثة الٍبعة: . القاهرة -املٍبعة السلفية ( ط: 36                                       َّ       مراض القلوب وشفا ها لشيخ اإلسالم ابن ايمي ة. ) : أ( 3)

 ه.1312



 

   

     َّ               ، وأن  كل ما يف الكون والقول بوحدة الوجود يستلزم القول أبن املصلوف هو عل اخلالق
ُ     وهذا في  اكذيب صريح للقربن الكرمي، الذي س ٍرف  -                       ى اعاىل هللا عن الر علو ا كبري ا-هو هللا                                         

                               َّ          ى                      ى       ى        ى    باا  من أوهلا إىل بخرها يف بيان أن  هناك خالق ا وُملوقل، وأن هناك وعد ا ووعيد ا وموعود ا،  
اس ب ا، وبمر ا و  ب ا وحم  اس  َ  ى       ى    كما أن  هناك حسااب  وحم    ُ ِ  ى      ُ      ى      ى                             مأمور ا وأمر ا، وابريها من معاين ا اف الكرمية       َّ          ى  

َ    ى      ى        َّ                                 اليت ادل  د اللة  واضية  على الت باين بل اخلالق واملصلوف. قال اعاىل:   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}       ُّ 

 خض}                    ُِّ          َّ            وقال اعاىل يف بيان افر د ه ووحداني ت  عن خلق :  .[35{ ]سورة الٍور: ِّ ُّ َّ ٍّ

فر من قال هبذه العقيدة  ُ ك    ويف .[163{ ]سورة األنعام: هن جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 يف ىف يث نثىث مث زث رث يت}الفاسدة عقيدة وحدة الوجود يقول اعاىل: 

ُ                 ى                        هذا ح كر من جعل ل  جزء ا، فكيف مبن جعل  عل الكل  .[15{ ]سورة الزخر : يق ىق انزه -    
 ؟!-هللا عن الر

 ،ر                                        ِ                   َّ               وقوهلر بوحدة الوجود يستلزم من  استواء احلق   والباال واخلري والش ر، واإلميان والكف
ٍ اعة واملعصية سي ان  ال فرف بينهما ،وعلي  فال اكون هناك حاجة للعمل والبذل ِ              فال وهذا  ،    َّ              َّ 

 . اعٍيل لدين هللا

َّ
 



 

   



، ويتباينون يف أقواهلر واعتقادهر في ، وهر منقسمون           ُّ   َّ       َّ  يعتقد الص وفي ة يف الن يب  َ    َّ                                                عقائد  ش ى      
ٌ                   انقسام ا جلي ا، فنجدهر على اريف نقيض، وقليل  من جنى منهر، وكان            َّ ِ  عقيدهتر ابلن يب   يف        ى                                  

ٍ ا. فمن الص وفي ة من ي غلو يف الن يب              َّ              ى                ح ى يسمي  بقب ة الكون، معتقد ا أن مدار العاع     ى          ُّ   َّ     َ             وس
 :نون هباوهي صورة حلقيقة احلقائق، ويع :واملصلوقاف كلها قائر على ما يسمى ابحلقيقة ا مدية

ابان الوحدة وهو: التعل األول الذي هو أول راب الذاف األقدس... والر لكليت  وكون  "
 .(1)"أصالى جامعاى لكل اعتبار اعل، اباناى لكل حقيقة إهلية وكونية وأصالى انتشى عن  كل الر

ب ؛ بل  هللا               ُ      َ               حق قدره، وال ي نزل  م نزلت  اليت أنزل                     ُ   ِ      َّ  بينما جند منهر من ال ي قد  ر الن يب 
                        ِ              ع يصل إىل مرابتهر وال إىل ع لمهر، وع يبلغ            ِ                              َّ  ينغمس يف ابي    ح ى يصل ب  األمر للقول أبن الن يب 

ق  ي ما بلغ أولياء الص وفي ة. ووصل احلال أبر يزيد الب س ٍام ي  أن يقول:  ْ   ِ             يف ال   ُ       ى      خ ضنا حبر ا وقف "     َّ ِ                    ُّ   َّ                       ِ 
. وأي علر ينتفر (3)اياء أوايتر اللقب وأواينا ما ع  اوهمعاشر األنب"، وقول بخر: (2)ا            ِ  األنبياء بساحل  

               ى  ر ابن بمنة واسع ا         لقد ضج  "أن  قال:  (4)ابن سبعل واشتهر عن ب  إن ع يكن من مشكاة النبوة.
ٌ        فهو اكذيب  لصريح                                          َّ  وهذا القول على ما في  من سوء أدب  مر الن يب  ،(5)اال نيب بعدي: بقول          

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض}              َّ      اعاىل يف حمكر الت نزيل:  القربن الكرمي، قال هللا
 .[31{ ]سورة األحزاب: مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف

من نور، وأن  أول ما                            َّ      وا را  عقيدهتر في  قوهلر: أبن   خلق        َّ           َّ ِ  ومن شد ة ابلوهر ابلن يب   
ُ                                               خ لق، وأن  اخلالئق كلها خ لقي من نوره الذي  عموه، وأضفوا علي  من صفاف هللا                       ُ  ر كالنف

 .من دون هللا                           ِ                                  َّ ِ  والضر والر ف وابريها من الص  فاف. وهلذا اشتهر عنهر االستغاثة ابلن يب   

                                           

 (.1/332لٍائف األعالم للقاشاين ) (1)
 (.31         ُّ   َّ      شٍياف الص وفي ة ) :  (2)
بريوف، الٍبعة  -(. ط: دار الكتب العلمية 2/216اهر املعاين لعلي حرا م، ف: عبد اللٍيف عبد الرمحن )جو ( 3)

 م.2112   َّ     الث الثة 
صوفيا على قاعدة  هد الفالسفة واصوفهر. ول  كالم كثري يف العرفان على  كان،  سبعل( عبد احلق بن إبراهير بن 3)

سنة اسر  فصد يدي  وارك الدم خيراب ح ى اصفى                                    ُ    ى   وإلي  انسب اائفة السبعينية وقد ماف م نتير ا باالضاد والزندقة، اريق 
 (.12/31( والوايف ابلوفياف )15/162. انظر: اتريخ اإلسالم )ول  مخس ومخسون سنةوستل وسي م ة 

 بريوف، بدون اتريخ ابعة. -دار صادر (. ط: 2/253عباس )اب ننظر فواف الوفياف  مد الكتيب، ف: إحساا( 5)



 

   

نور  نإ"ما قال  ابن سبعل:                                 َّ  َّ       َّ  ومن أقواهلر الفاسدة وعقائدهر الض ال ة يف الن يب 
مظهره، ومشكاة مصباح ، ووحي   يتونة  يتها مث هو نفس      َّ                   الس ماواف واألرض رسول هللا 

 .(1)"هللانور 
إن أول "فقال:  (2)الدابغ زمن نور، عبد العزي            َّ  أصل خلق الن يب وسٍر فريتهر يف مسألة 

. (3)"مث خلق من  القلر واحلجب السبعل ومالئكتها... ما خلق هللا اعاىل نور سيدر حممد 
عائد  أن هذا النورواس سل يف أابايل  ح ى جعل أن عير املصلوقاف قد خلقي من هذا النور و 

 للنور اإلهلي.
 :               ُّ       ويظهر جلي ا ابلو هر في  

   جبعل .أصل اخللق وقبة الكون 

   وأن .هو املتصر  ابألكوان 

   ابلت وج   إلي       ُّ  َّ     ابلد عاء واالستغاثة من دون هللا                       ُّ   . 

  بت عداد أ اء النيب                َ   يضاهون في  أ اء هللا .احلسىن 

   يف اد  عائهر علم            ِ     .ابلغيب 

 :         ابلن يب        و   الغل علش ردال
ٍ ا، بال إفراط وال افريط. فنين ن  من أبن  َ             ُّ َّ             َّ ِ  ي عتقد أهل الس ن ة واجلماعة ابلن يب         ى    ى                           ُ        عقيدة  وس

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}، قال اعاىل: ابإلسالم           َّ  قد بعث الن يب  هللا 
 خت}قال اعاىل:  ، وهو عبد هللا ورسول [12-11{ ]سورة الزمر:ين ىن من خن حن جن

َ   ُّ         وص في   من خلق  .[1{ ]سورة الفرقان:مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ويف هذا   
، واصٍفى من قريش ٍفى قريشا من كنانة، واصهللا اصٍفى كنانة من ولد إ اعيلإن »: قال 

                                           

(. ط: الدار املصرية للتأليف. بدون اتريخ 212بدوي ) :  نرسالة النورية، ف: عبد الرمح سائل ابن سبعل/ر ( 1)
 ابعة.

ميا ال يقرأ  ُ أ   نبفاس. كا. مولده ووفاا  ليني( عبد العزيز بن مسعود، أبو فارس، الدابغ: متصو  من األشرا  احلس2)
     َّ  ُّ                       يف الت صو  . اويف سنة اثنتل وثالثل االبريز كتاب كتب، وألاباع  مبالغة يف الثناء علي  ونقل اخلوارف عن . من باثره:  ي وال

 (.5/262(، معجر امل لفل )3/22وم ة بعد األلف. انظر: األعالم للزركلي )
-الكتب العلمية  ربعدها(. ط: دا وما 316إلبريز من كالم سيدي عبد العزيز الدابغ ألمحد بن املبارك ) : ا( 3)

 م.2112               َّ     بريوف الٍبعة الث الثة 



 

   

ا أحد  ابريه؛ فهو            َّ    ، وقد اختص   هللا (1)«به هاشر ، واصٍفاين من به هاشر ٌ           خبصائص  ع ي  هت       َ  ُ    َ     
َ                        خا   الن بيل ورسول هللا للعاملل  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض}؛ قال اعاىل:   

               ُ        ، وأن  أول من ي بعث وهو [31{ ]سورة األحزاب:مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف
قال رسول هللا »: قال  ،        َّ                                                   صاحب الش فاعة الكمى يوم القيامة، وأول من افتح ل  أبواب اجلنان

(2)«: أر سيد ولد بدم يوم القيامة، وأول من ينشق عن  القم، وأول شافر، وأول مشفر .
 ىل مل خل} قال اعاىل: ،علي  يف حياا                     َّ            بشر ال يعلر الغيب إال  ما أالع  هللا          َّ  ون من أبن   

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل
 .[122{ ]سورة األعرا :ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي

في  ومن                َّ              ِ االرافا  يف الش يء وجماو ة احلد   "، والغلو هو:  ُ  ِ      ُّ   َّ           َّ ِ  وع ر في الص وفي ة ابلغلو ابلن يب   
هو جماو هتر            ُّ   َّ     َّ ِ  . وابلو الص وفي ة ابلن يب   (3)"أي ال جتاو وا املقدار ؛{من خن حن جن}: قول  

ه إىل منزلة الر بوبي ة واأللوهي ة. والغلو هو سبب   ت لنا يف حمب حدود ما شر  هللا           َّ              ُّ    َّ         َّ                 ورفعهر إا 
رك في . وقد جاء الن   َ َ      ِ                    َّ هالك األ مر، وهو أو ل سبيل  و ق ر الش           َّ           ُ ِ     ِ       ى هي عن الغلو جبمير  صور ه، سواء                       

 من خن حن جن مم خم حم}: الغلو يف الدين، أو الغلو يف األشصا ، قال هللا اعاىل
رك وقر يف قوم نوح حل ابلوا يف رجال   وأخم  .[11املائدة:  { ]سورةهث جه هن           ِ                                  أن أول الش  

رك                                   وما كان هذا النهي الشديد إال سد ا ل .(4)™صاحلل ح ى عبدوهر من دون هللا           ِ    ذريعة الش  
ه، فإَّنا أر عبد ،ابن مرمي                     َّ    ال اٍروين كما أارف الن صارى»: وقال       ى         َّ     ومحاية  جلناب الت وحيد.

 .(5)«هللا ورسول  فقولوا: عبد
                                           

 (.5291( رقر )15/32) واسلير احلجر علي  قبل النبوة ابب فضل نسب النيب  -كتاب الفضائل  - أخرج  مسلر يف صييي ( 1)
 (.5299)( رقر 15/39) على عير اخلالئق ابب افضيل نبينا  -كتاب الفضائل  -أخرج  مسلر يف صييي ( 2)
ٍبعة األوىل، ، بريوف -: دار العلر للماليل ط(. 2/961) رمزي منري بعلبكي ، ف:د األ دي ْ ي   َ ر      ُ بن د  الهرة اللغة ع( 3)  .م1921ال
: صارف األواثن اليت كاني يف قوم نوح يف العرب بعد، أما ود: كاني لكلب بدومة اجلندل، ƒ( عن ابن عباس 3)

وث: فكاني ملراد، مث لبه ابٍيف ابجلو  عند سبأ ، وأما يعوف: فكاني هلمدان، وأما وأما سوا : كاني هلذيل، وأما يغ
نسر: فكاني حلمري،  ل اي الكال ، أ اء رجال صاحلل من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيٍان إىل قومهر: أن 

ح ى إاا هلر أول ر، وانسخ العلر  انصبوا إىل جمالسهر اليت كانوا جيلسون أنصااب و وها أب ائهر، ففعلوا، فلر اعبد،
 (.3921( رقر )3/1251                 ى      ابب: )ود ا وال سواع ا..( ) -، كتاب افسري القربن أخرج  البصاري يف صييي عبدف. 

( 2/239وااكر يف الكتاب مرمي(، ))ابب قول هللا اعاىل:  -، كتاب أحاديث األنبياءأخرج  البصاري يف صييي ( 5)
 (.3335رقر )



 

   

ُ                                                 َّ   خ لق من نور، فهذا  عر ابال ال أصل ل ، ابٍل  نصو  الش ر                    َّ  وأما  عمهر أن الن يب 
، و  َ     الص ييية، وكل معتمدهر في  على أحاديث                   وروااف  اوارثوها                 َّ  مكذوبة  على الن يب  هي   َّ                               

َ ُ ُّ                         ملي ة ابخلرافاف اليت مت  ج ها العقول واألنفس. فالن يب                      بشر  خ لق كباقي البشر من به بدم من                             ُ   ٌ   
                                                                              ماء  مهل، من أبوين بشريل، وقد نصي باف القربن الكرمي على هذه احلقائق، وجاء يف قول 

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني}: هللا 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب}: وقول  .[2-1{ ]سورة السجدة: مج حج مث هت مت
ونقض               َّ ِ  ٍل عقيدهتر ابلن يب    ْ ب             ُ ب  عمهر ويد     ذ   َ ك   ُ ي  وهذا ما  .[6{ ]سورة فصلي:  ىت نت مت

 .(1)               َّ  َّ قوهلر ابحلقيقة ا م دي ة
املتصر  يف األكوان  وأما ادعا هر أن اخلالئق قد خلقي من نوره الذي يزعمون، وأن  

ٌ      ٌ                    ُّ       َّ   َّ     َّ         َّ            دبري ا، فهذا ابال  مردود  علي ، فقد سٍرف الن صو  الش رعي ة الص ييية كيفي ة بدء اخللق،    ى    خلق ا وا    ى          
َ       وأصل كل ُملوف  من املصلوقاف، وأن  ال مالر وال متصر    وال خالق  إال هللا           ِ               َّ                               :قال اعاىل .

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس}
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت}وقال اعاىل:  .[2{ ]سورة الفرقان: خف حف جف

 زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف
 .[53{ ]سورة األعرا : حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من

فهو  بعد موا  من دون هللا                         َّ  ُّ     ُّ                 َّ ِ  وأم ا ما ابتدعوه من الت وج   ابلد عاء واالستغاثة ابلن يب   
ٌ               شرك  منهي  عن ، ومتوع د  فاعل  ابلعقاب. َّ                  ٌ  حف جف مغ جغ مع جع}قال هللا اعاىل:    

من ماف وهو يدعو من دون هللا »: وقال  .[5{ ]سورة األحقا : مل جك مق حق مف خف
                 وال خصيصة ال لنيب    ،                          ُ              . وهذا احلديث عام  يف كل ما ي دعى من دون هللا (2)«            َّ  ند ا دخل الن ار

                                 ُ     وال مللر وال لرجل  صا ، وال ابريهر ُما ي دعى.

َّ

                                           

 (11/65) ُ           خ لق من نور.                   َّ                                    َّ  شيخ اإلسالم ابن ايمي ة يف جممو  الفتاوى على القائلل: أن الن يب رد ( انظر: 1)
ابب قول  اعاىل: )ومن الناس من يتصذ من دون هللا أندادا(،  -، كتاب افسري القربن أخرج  البصاري يف صييي ( 2)
 (.3391( رقر )3/1199)



 

   

َ    اد ع ر   . واألولياء: عر ول، (1)                                      َّ         الوالية أبّنا: )ضد العداوة، وأصلها من ا ب ة والقرب(  ُ 
املوافق املتابر ل  فيما "         َّ                ووالية الش يٍان. وول هللا هو:  ™وانقسر الوالية إىل قسمل: والية هللا 

   َّ     رعي ة هو                          َّ . وضابط الوالية ا مودة الش  (2)"حيب  ويرضاه، ويبغض  ويسصٍ ، وأيمر ب  وينهى عن 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}          َّ                 اإلميان والت قوى، قال هللا اعاىل: 

 .[63-62{ ]سورة يونس: ين ىن من خن حن
ِ  َ      ُّ   َّ                َّ                             ُّ   َّ               وأم ا الو الي ة الص وفي ة فهي من أهر الر كائز اليت اقوم عليها عقيدة الص وفي ة، وهي من أعظر          

اد عنها وال ا رد أقواهلا، والوال ُ            ُ                 مقاماف الت شرير لديهر ال حي              َّ  ُّ                ية مال مة للت صو   يف عير مراحل ،           َّ             
ب ي ة من هللا  عندهر فهي كمة ا اى، اختص هللا        ْ  ِ         والية وه  ، وبغري ح  ني ة بال كسب  ِ                  ومنح  راب                  َّ  َّ    ٌ    
  :اعلر أن أصول "        ى                               َّ           َّ                هبا أقوام ا دون بخرين، فالوالية اكون للصاص ة دون العام ة. قال اهلجويري

ى الوالية، وقد أثبتها كل املشايخ، رابر أّنر عموا عنها    َّ  ُّ                    َّ    الت صو   ومعرفة هللا اعاىل مبني ة عل
 .(3)"بعباراف ُمتلفة

َ         ى           ُ         َّ        َّ ِ           ويعتقد الص وفي ة يف األولياء عقائد  متباينة ، فمنهر من ي فضل الول  على الن يب   العتقادهر                  َّ   ُّ          
 َّ ِ       ن يب   وأن                     َّ   ومنهر من يساوي الول  ابل ،(4)                     ى                      َّ        أن النبوة ع ارفر مٍلق ا وإَّنا ارافعي نبوة الت شرير فقط

         َّ  ُّ        ُّ   َّ       ألهل الت صر   من الص وفي ة و ادة من معجزاف أعٍاه هللا  چكل ما أعٍي األنبياء 
ُ    أظهروا املعجزاف واألولياء س تد ر وها چ    َّ            ؛ إال  أن األنبياء كاألقٍاب واألبدال  َ  َ ، ومنهر من (5)                        

وعالمة ، •  ُ         َ                                                         ي نزل الول م نزلة بشرية دون النبوة، ويش ط احلفظ ل  كشرط العصمة لألنبياء
 .(6)ظهور الكراماف علي عندهر           ِ صدف الول   

                                           

 -( ط: دار املنهااب 11الييىي. ) :  ن            َّ              ٍان البن ايمي ة. ف: عبد الرمحالفرقان بل أولياء الرمحن وأولياء الشي( 1)
 ه.1322الراض، الٍبعة األوىل 

 (.12) :  بل أولياء الرمحن وأولياء الشيٍانفرقان ال( 2)
 (.231كشف ا جوب ) : ( 3)
 بريوف، بدون اتريخ ابر. -(.ط: دار الكتب العلمية6/ 3الفتوحاف املكية البن عرر ف: أمحد مشس الدين )( انظر: 3)
 (.292اإلبريز ) : ( انظر: 5)
(. والكرامة هي: ظهور أمر خارف للعادة من قبل شصص ابري مقارن 511و 321          ُ    َّ      الرسالة الق شريي ة ) : ( انظر: 6)

 (.265لدعوى النبوة. انظر: التعريفاف ) : 



 

   

                 ُّ يف كل صفاا ؛ فالول                                                 ى   ومنهر من يٍغى يف اعتقاده ابلول ح ى جيعل الول مساوا  هلل 
ٌ                 ِ                        ِ             را ف  وحميي وُميي ومتصر    يف الكون، وابريها من الص  فاف واألفعال.     

َ َ ُّ      ولعظر شأن الوالية عند الص وفي ة، وألّنا حم  ط  اهتما َ  مهر وعنايتهر، فقد جعلوا هلا مرااب                          ُّ   َّ                                        
قٍب واألواتد واألبدال وابريها وال                        َّ           َّ                 ودرجاف  وأكثروا فيها الت صانيف وامل ل فاف. فهناك الغوث 

ٌ  من املسم ياف اليت خالفي فيها الص وفي ة أهل الس ن ة واجلماعة. ولكل   مسم ى عندهر صفاف                    ِ               َّ ُّ         َّ   ُّ                      َّ       
ٌ                               وعالماف  ادل علي . وأعظر منزلة يف الوالي وهو الغوث: ابعتبار "     ُّ   َّ                  ة الص وفي ة هي منزلة القٍب:      

التجاء امللهو  إلي ، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضو  نظر هللا يف كل  مان... فهو 
ي قٍب ا كالنجر؛ الذي ادور حول   .(1)ايفيض روح احلياة على الكون األعلى واألسفل ُ      ى                         و    
ُ            َّ      ى          الكواكب، وش ب  بقٍب الر حى أيض ا، يف اوسٍ   .(2)ودوران حجر الرحى حول            

، (3)ويقدر على ما يقدر علي  ومن خصائص هذا القٍب أن  يعلر ما يعلم  هللا 
ُ                   ِ   وبيده نواصي امللوك واألولياء يول من يشاء ويعزل من يشاء وأن   م دد  اخلالئق كلهر واملتصر       َ  َّ                                                        

ُ  َّ       َ ، فهو بشر  بصفاف  إهلي ة  وهو من الرجال الك م ل، وال جت  (4)فيهر                    َّ            ٌ ري على يدي  اخلوارف كباقي         
            َ           ُّ              ْ               ، وهو الذي ي نفرد ب  احلق  دون ابريه من اخلل ق، والقٍب هو: (5)األولياء لعدم حاجت  لذلر

، وهذا عل القول بوحدة الوجود (6)           ُّ          َّ         ُ     ِ               اخلليفة اإلهلي  الذي اتجل ى في  صورة  احلق   أب ائ  وأحكام 
                 ى الذي مر  بنا قريب ا
(7). 

وهر أربعة رجال، منا هلر على منا ل األربعة أركان من د: "اتويلي مرابة القٍب، األو 
ٌ       ٌ العاع، شرف  وابرب  ومشال  وجنوب        ٌ      ٌ واألواتد ينوبون عن األقٍاب يف اصريف الكون من  (8)ا         
ُ ُّ              ى               الر اجلهاف، و   وا ابألواتد اشبيه ا أبواتد اخليمة يف  جهاا  األربر، وهبر حيفظ هللا              
 .              ُّ   َّ ، كما ازعر الص وفي ة(9)اا التثبيي، فهر قوام العاع ومصدر ثب

                                           

 (.252لتعريفاف ) : ا( 1)
م )                ُ          ابريب احلديث ألر ع بيد القاسر( انظر: 2)  م.1963(. ط: دائرة املعار  العثمانية. الٍبعة األوىل 3/91     َّ   بن سال 
 ه.1331                                 َّ     (. ط: دار عاع الفوائد، الٍبعة الث انية 51                        َّ                          الرد على الشاال البن ايمي ة، ضقيق: علي  العمران ) : ( انظر: 3)
 (.211الرد على الشاال ) : ( انظر: 3)
 بعدها(. وما 3/313الفتوحاف املكية )( انظر: 5)
 وما بعدها(. 3/215( انظر: الفتوحاف املكية )6)
 (.11         َّ                          املبيث الث اين: عقيدة وحدة الوجود ) : ( انظر: 1)
 (.91لتعريفاف ) : ا( 2)
 (.219و 163          ُّ   َّ      ملوسوعة الص وفي ة ) : اانظر:  (9)



 

   

  َّ                 ألن   إاا ماف الواحد  ؛         ى  وا أبداال  بديل، و واحدهر "وأيخ األبدال بعد األواتد: واألبدال: 
ْ                     ى     ومستندهر يف هذا األمر حديث ير وون  وحييكون حول  كثري ا من  .(1)امنهر أبدل هللا مكان  بخر                           

 قال  عي رسول  ¢علي يروى عن  ال يصح اخلرافاف والقصص املكذوبة، وهو حديث
، كلما ماف رجل أبدل هللا مكان  رجال،                  ى م، وهر أربعون رجال  ااألبدال يكونون ابلش»يقول: 

، وين تصر هبر على األعداء، وي صر  عن أهل الش ُ      ُ                    ُ               ي س ق ى هبر الغيث            َ  ْ . ومن (2)«م هبر العذاباُ 
، چ     َّ           وحاني اف األنبياء                    ُّ   َّ                      َّ        ى      صفاف األبدال عند الص وفي ة أّنر يعٍون قوة روحاني ة مأخواة  من ر 

فظ هبر،  -خال  ما جاء يف احلديث أّنر أربعون-       ٌ  وهر سبعة   ُ        يتصرفون يف القاراف السبر وض                           
حبسب ما يقر يف قلوهبر                َّ    وما ينزل من الس ماء  ،ما يعراب من األرض  ُ ر   ْ ل          ِ ولديهر ع                 لكل بدل  قارة،
 َّ                 ي ة اب افظة على بعض                                           ُّ  . وميكن الوصول إىل مرابة األبدال كما ازعر الص وف(3)ويكشف هلر

 .(4)                                      َّ                                  األوراد واألاكار، والتزامها يف اليوم والل يلة ومنها االستغفار للم منل مخسل مرة
الر  ؛                                                ُّ                   وملا كاني هذه املسمياف والشصو  هي من وحي اخليال الص ويف الذي ال دليل علي 

ٌ               َْ اخليال  البااه الذي خي    درجاهتر،  انو و  ،ا اعدد ابقاهتر                    ة املسلمل، صار بدهي                  َّ ى على كثري من عام   َ ف      
                           ى     ى  ر  سهامهر يف ابب الوالية  ادة  ونقص ا. ِ ّن   ْ أ   َ ش    َّ و   ُ ل              ٌ                  ُ فكلما جاء قوم  أثبتوا واليتهر وع   مقاالهتر،واباين 

                َّ              ، واليت ال ختلو مصن فاهتر من اكرها ابلكراماف                     ُّ   َّ        ى      ى  وارابط الوالية عند الص وفي ة اراباا ا وثيق ا 
كى عن أوليائهر أو من التقى هبر. وكلما واكر ما فيها من روااف وأساا ُ                                      ري ال يقبلها العقل، ض                    

ُ             ع ظ ر شأن الول  واا  أمره كاني الكراماف يف حق  أعظر وأعجب  وأكثر ابرابة                                                     ُ  َ
. ومن (5)

يبون  ُ      أعجب كراماف األولياء لديهر: استجابة األولياء للمريدين واألابا  وهر يف قبورهر، فهر جي                                                                                
يبون د ُ       على اسا الهتر، وجي                      ى   ُ                     َّ              عاءهر، ويعلموّنر أمور ا اب ي بي عنهر، وما الر إال  لصدقهر؛ فهي                

                     ى كرامة للول وللمريد مع ا
(6). 

                                           

 (.1/311هرة اللغة )ع( 1)
ط: بيي .(296)( رقر 91مسند علي ابن أر االب ) : ، مسند اخللفاء الراشدين، ( أخرج  أمحد يف مسنده2)

 .(132، انظر املنار املنيف ) : فإن  منقٍر ؛قال ابن القير: ال يصح م بدون اتريخ ابعة.2113األفكار الدولية، 
 (.2993وضعف  األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة برقر )

 وما بعدها(. 1/236الفتوحاف املكية )( انظر: 3)
 (.1/121قوف القلوب )( انظر: 3)
 وما بعدها(. 259كشف ا جوب ) : ( انظر:  5)
 (.393الٍبقاف الكمى للشعراين ) : ( انظر: 6)



 

   

           الص وفي ة: الوالية علش جلماعةوا        الس ن ة أهل رد
 للوصول األنفس هتفو رفيعة ودرجة عظيمة منزلة هي واجلماعة    ُّ َّ الس ن ة أهل عند الوالية   َّ إن  

 خم حم جم يل ىل مل خل} :اعاىل قال بماهلر. ومنتهى ملتقلا هللا عباد اباية وهي إليها،

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 .[63-62 يونس: ]سورة {ِّ خيمي حي

 اقرب  يف املسلر العبد ينشدها اليت ا مودة، للوالية ُمالفة    ُّ   َّ الص وفي ة ادعيها اليت الوالية وجند
 ابألعمال والقيام ، هللا ومراقبة قوى،    َّ والت   الدين وعمودها أساسها، املسلمل فوالية ، هللا إىل

     َّ الول     َّ أن   كما    َّ     الص ييية.    َّ   َّ الش رعي ة    ُّ   الن صو  هلا ادعو واليت هبا؛ املأمور الكاملة     ُ    َّ والع بودي ة    َّ    الص احلة،
رج  ال وهذا الوالية، من بلغ مهما واملقال احلال حممود    َّ  الص ا        ٌ مفتقر   هلل    ٌ عبد      َّ وأن       َّ   بشري ت ، عن ُ    خي 

 أعظر هو        والن يب لغريه. ميلك  أن عن    ى فضال       ضر ا وال    ى نفع ا لنفس  ميلر ال    َّ وأن   شأن ، كل يف إلي 

 رن مم ام يل ىل مل يك} عن : اعاىل هللا قال الر ومر درجة وأرفعهر      ى منزلة      َّ  الر محن أولياء
 .[21 اجلن: ]سورة {من زن

 وابريها والغوث القٍب يف    ُّ   َّ الص وفي ة عقيدة إبٍال يف العلر ألهل كثرية ردود جاءف كما
 يف وإبٍال  قوهلر افنيد يف ¬     َّ ايمي ة ابن اإلسالم شيخ قول الردود الر ومن     َّ    املسم ياف، من

 من اوائف يقول  قد فهذا" فقال: والغوث   ُ   ابلق ٍب القول حقيقة في      بل   س ال على   ِ  رد  ه معرض
 يكون الذي هو وث""الغ أن بعضهر: افسري مثل اإلسالم: دين يف ابالة أبمور ويفسرون     َّ  الن اس
 بواسٍت . البير وحيتان املالئكة مدد إن يقول: ح ى ور قهر ،نصرهر يف بواسٍت  اخلالئق مدد
 يستتاب صريح كفر وهذا .¢ علي يف والغالية ’ املسيح يف    َّ    الن صارى قول جنس من فهذا
 .(1)اتل ُ ق   وإال اتب فإن صاحب  من 

 ابياث وهو ™ هللا خصائص من وأن  ابلغوث التَّسمية جوا  عدم يف ¬ وقال
 جيو  فال املستغيثل، ابياث فهو هللا إالَّ  يستيق  فال والغياث: الغوث لفظ فأمَّا" ستغيثل:الدمُ 

                    ْ             وهذا فيمن هر أعظر اخلل ق منزلة عند  .(2)امرسل نيب وال مقرب مبلر ال بغريه، االستغاثة ألحد

                                           

 وأضفوا علي  صفاف إهلي . ¢ويقصد ابلغالية: ابالة الشيعة الذين ابلو يف علي . (61و 21/51)جممو  الفتاوى  (1)
 (.11/239مو  الفتاوى )جم( 2)



 

   

 األحاديث ¬ القير ابن ويَدُردُّ  بغريه.               ُّ      ى            ى    ى فكيف مبن هر أقل  منزلة ، وخلٍوا عمال  صاحل ا هللا 
 األبدال، حديث" عيعا: ببٍالّنا ويقول األولياء وألقاب الصُّوفيَّة، عند الوالية درجاف يف الواردة

 ."(1) هللا رسول على ابالةٌ  كلها واألواتد، والنُّجباء، والنُّقباء، واألابواث، واألقٍاب،
 رواية ويف واراعهر، واجلماعة، السُّنَّة أهل من لفالسَّ  بعض أقوال يف األبدال لفظ جاء وقد

 ،«الشَّام... يف يكونون األبدال» حديث: يف معنا مر كما مقتضاها، وشرح األحاديث، بعض
 ب  جاءف عما خَيتلف السلف أقوال يف األبدال معىن أن إالَّ  ، النَّيب عن يثبي وع حُّ يص ال وهو

 صفاف عليهر وُاْضَفى اخلوارف، يديهر على اقر الصُّوفيَّة فأبدال أوليائها، ابقاف يف الصُّوفيَّة
 املراد املعىن يكون أن على فضالى  عاقل؛ ب  يقول ال ُما وهذا الكون. يف التَّصرُّ  من متكنهر إهليَّة
ا واجلماعة. السُّنَّة أهل أقوال يف  أبدال أبّنر منها: السُّنَّة؛ أهل عند عدة مبعان   البدل معىن ُفسر وإَّن 

 ،چ ابألنبياء متشبهون فهر إلي  ويدعون  مان، كل يف  هللا شر  يقيمون من وهر األنبياء،
 يف حبسناف سيِ  اهتر بدلوا أّنر ومنها: ،بخر برجالى  ماف منهر رجل   كل يبدل هللا أن ومنها:

 معان   هي بل سواهر، ما دون رجل أبربعل املعاين هذه ختتص وال وعباداهتر. وعقائدهر أخالقهر
 .(2)ومكان  مان كل ويف البشر من كثري   يف شائعةى  اكون قد

 .صييية   ألدلَّة استنادها وعدم ابألولياء، الصُّوفيَّة عقيدة بٍالن لنا يتبل   مضى وُما

َّ
 

                                           

 (.132ملنار املنيف ) : ا( 1)
 (.11/231جممو  الفتاوى )( انظر: 2)



 

   

ٍ وائف الض ال ة واملنيرفة عن         ُّ   َّ    ُّ                     ُّ َّ   ازعر الص وفي ة متس كها ابلقربن الكرمي والس ن ة ا   َّ   َّ            َّ        َّ  َّ              لن بوي ة؛ كباقي ال
                             ى               رمبا انكي احلقيقة قليب أربعل يوم ا فال بان هلا أن ": ¬اجلادة، قال أبو سليمان الداراين 

ٍ را  (1)ا           َّ                       ُّ َّ ادخل قليب إال  بشاهدين من الكتاب والس ن ة               ُّ   َّ              َّ    . كما ادعي الص وفي ة أن عير ما س
ٌ                             ُّ َّ  الة يف كتبهر، هو ربر  من اعالير القربن الكرمي والس ن ة أقالمهر من خرافاف، ودعاوى اب                   

   َّ   َّ                                                                         الن بوي ة، واختصاصهر دون ابريهر مبا أواوه من كشف، وإهلام، وفيوضاف إهلية، واليت أعانتهر 
 هرها.                             َّ               على فهر املعىن البااه لنصو  الش ر  وصرفها عن ظا

                          َّ     يقة وشريعة. وجعلوا هذا الت قسير وظاهر، وحق ،          ُّ   َّ            َّ         وأشتهر الص وفي ة بتقسير الش ر  إىل ابان
                                                                         ى  يف كل جوانب اإلسالم ح ى اال اقسيمهر القربن الكرمي، فقالوا: إن ملعاين القربن ظاهر ا 
ُ                    َّ  ُّ   ُ     ِ   معلوم ا للعام ة واخلاص ة، وابان ا ال ي در ك معناه إال  اخلاص ة  من أهل املعرفة والت صو  ، م ستدل  ل  َّ     َّ           ِ      ى       َّ       َّ       ى    ُ  

فكان هلذا  .(2)«ى سبعة أحر ، لكل بية منها ظهر وبٍن ُ             أ نزل القربن عل»على قوهلر حبديث: 
   َّ                                                                ُّ       َّ   َّ  الت قسير األثر البالغ يف  ويالهتر الباالة للقربن الكرمي، واليت ع ارد يف الن صو  الش رعي ة 

    َّ                                ُّ َّ          الص ييية وال يف أقوال السلف من أهل الس ن ة واجلماعة.
َ   واعتمدوا يف  ويالهتر للقربن الكرمي إم ا على أحاديث  م لي                                                ُ     كذوبة  ابالة، أو على ما مت                         

                                                                             َّ    عليهر أهوا هر، وما وصل ألفهامهر القاصرة، مبا ادعوه من كشف وفيض  إهلي. وقالوا ابلت فسري 
      ِ         ِ         َ   ِ                 َّ                  ُّ   َّ                  َّ البااه   واإلشاري   الذي ال ي عر ف  وال يصل إلي  إال  أهل املعرفة من الص وفي ة. والذي يزعمون أبن  

 زعومة ووهبهر إاه دون ما سواهر.امل                          خص هر ب ، وحصل هلر بكشوفهر  هللا 
 ويل القربن على ابري ما يظهر من  مبقتضى إشاراف خفية " ُ        َّ            وي قصد ابلت فسري اإلشاري: 

                                      وع يقف  ويلهر للقربن حلد  معل؛ بل كلما  .(3)ا                        ُّ           ونكاف لٍيفة اظهر ألهل الس لوك واألحوال
             ُّ   َّ               أحد. وجتعل الص وفي ة اإلشارة حاضرة جاء قوم أاوا ابألابايل، والعجائب اليت ع يسبقهر إليها 

ٍ وسي بعض أقواهلر يف                                                          ُّ                 يف عير  ويالهتر ملعاين القربن، ويف كل حر   من حروف ، وينقل ال
                                           

 (.136للمر ) : ا( 1)
وه  ُّ د                  ُ وما جهلتر من  فر  »:                       َّ  ة اليت من أجلها قال الن يب     َّ العل   ابب اكر -ابن حبان يف صييي ، كتاب العلر  أخرج ( 2)

 (.2929حاديث الضعيفة برقر )(. وضعف  األلباين يف سلسلة األ15( رقر )1/133« )إىل عامل 
 (.126لتعريفاف ) : ا( 3)



 

   

يعه: بسر هللا -قيل للشبلي: إيش اإلشارة يف الباء من بسر هللا "   َّ                  الت فسري اإلشاري فيقول: 
قامي األرواح، واألجساد، واحلركاف، ال  ؟ فقال: أي: ابهلل-الرمحن الرحير يف بداية املصيف

ٍ وسي بعض الص وفي ة يف  ويالهتر اإلشاري ة واستنباااهتر املستنكرة؛ كقول  .(1)"بذواهتا ٍ  ئ ال ُ َ ِ      ُّ           ُّ   َّ                 َّ                             وخي    
ُ                       أحدهر حل س  ل عن معىن قول هللا اعاىل:  أبن  .[6]سورة فصلي:  {ىب نب مب زب رب}         

َ                 َّ     َّ  ط د اللة صرحية أن بشري ة الن يب ، ويف هذا االستنبا"عندكرأر بشر مثلكر "معناه:      هي فيما
ٍ وسي:         َّ       يعه الت فسري مبا -فهذا وأشباه الر "        َّ                               ُّ     يظهر للن اس وأن  حقيقت  ابري الر. فقال ال

                                       َّ              خٍأ، وهبتان وخسارة على هللا اعاىل، وجهل، وقل ة املباالة؛ وهو  -خيالف ظاهر اللفظ القربين
ٍ  (2)"ضريف الكالم عن مواضع     ُّ                 ُّ   َّ                وسي  أن سبب اختال  الص وفي ة يف فهمهر لنصو      ُ      ُّ . وي بل ال

ِ ُ                 واناقضهر يف اإلشاراف اليت ا ر د  عليهر، أن الر:   اا القربن الكرمي، واختال  افسريهر   َ                       
يب من حيث حال ، ويشري من حيث وجده" ُ                                 ألن  كل واحد يتكلر من حيث وقت ، وجي                               َّ  "(3). 

القول -      ُّ   َّ                     ُ  من الص وفي ة، بل االي هذه العقيدة              َّ                    ِ    وع يقتصر الت فسري اإلشاري على املتقد  مل 
ِ                                           ُّ         كتاابف  املعاصرين وأخذ كل  منهر يدلو بدلوه ومبا يعن  ل ، وما   -      ُّ        ى      ى أبن للن صو  ظاهر ا وابان ا     

                                                 َّ  ُّ                       ى  ميلي  علي  هواه، ويظهره كشف . فنجد أحد املنتسبل للت صو   من املعاصرين حياول جاهد ا 
ِ     ُّ   َّ    َ                      ، موافق ا لعقائد  الص وفي ة، وي قول يف معىن قول  اعاىل:                     ى         افسري باف القربن افسري ا، عصرا    جع}       ى       

أن املقصود ابلنعلل " [.12{ ]سورة ا : مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
ُ  هي الن فس واجلسد، هوى الن فس وملذ اف اجلسد، فال لقاء ابهلل إال بعد أن خيلر اإلنسان                                          َّ       َّ                 َّ      

وض     َّ                           ُّ       ُ    ِ الن علل: نفس  وجسده ابملوف أو ابلز هد، وهللا ي صو    ما القدمان الل تان خت  ُ  ر ها كنعلل؛ ألّن    َ     َّ              َّ             ُ
            َّ    . ويف هذا الت فسري (4)"       ُّ             َّ                                    هبما الر وح يف عاع املاد ة وعن اريقهما نزلي من  اواهتا إىل األرض

لة، بل هي بعيدة كل البعد عن  ِ                             جنوح ا إىل اإلشارة، والرمز واليت ال متي للمعىن الظ اهر بص      ى                                       َّ     
ام  صري  ٌ                         َّ               ح  للقربن الكرمي مبصاابة الن اس مبا ال يعقلون.                   ِ  ٌ     سياف القصة. وفي  اهت  

                                           

 (.123للمر ) : ا( 1)
 (.126للمر ) : ا( 2)
 (.151للمر ) : ا( 3)
 القاهرة، بدون اتريخ ابعة. -(، ط: رو  اليوسف 113القربن وحماولة لفهر عصري للقربن ملصٍفى حممود ) : ( 3)



 

   

 لسببني:                                       ويلجأ الص وفي ة للتأويل الباطين واإلشاري
 ا يكون أن ميكن ما والسنة القربن يف ع جيدوا"أّنر : األول  منهجهر على هلر    ى سند 

 .هللا.. إىل للوصول اخ عوها اليت واملناهج اختاروها، اليت ارقهر على ودليال ومسلكهر،
 .(1)"البااه     َّ    والت أويل الباان لعلر فالتج وا

 :حينها   ْ   يسع هر ع    َّ    ابلز ندقة ورموهر       َّ الكفري ة بكلماهتر العلماء   َّ   كف رهر ملا أّنر"        الث اّن 
. فيوهون من يستمر هلر أبن (2)"البااه...    َّ    الت أويل إىل ليهربوا     َّ   والظ اهر ابلباان يقولوا أن   َّ إال  

ٌ          ما يقولون  حق  وهو املر  َ  فهم     َّ أن     َّ إال   ؛اد                 َّ  ُّ  الت صو  . أهل من ليس   َّ ألن   عن ؛     ٌ قاصر     

 الكرمي: القرآن يف          الص وفي ة ةعقيد علش واجلماعة        الس ن ة أهل رد
                                  ِ ْ    شرير وهو أصدف الكتب وأحفظها، حوى ا ب يان      َّ ل للت                           َّ القربن الكرمي هو املصدر األو  

                   َّ              ونواهي ، في  خم الس ابقل والالحقل،  ،ويعر  أوامره ،ها، ومن  يعر  العبد رب            ِ العلوم كل   
. والقربن الكرمي وب  حياة القلوب واألبدان ،بتعلم  واعليم  وادبره والعمل ب املأمور  كر        ِ وهو الذ   

قال هللا       َّ                                        َّ     املتعب د بتالوا  واملعجز حبروف ، واملنقول إلينا ابلت واار. ،              َّ           هو: كالم هللا املنز ل على نبي  
  15{ ]سورة املائدة: ىت نت مت زت رت يب ىب نب} يف وصف]. 

ٌ                                  واكرر وصف القربن كثري ا أبن   مبل   وهد ى، ونور ، وحمك ر  ال أياي  الباال من بل يدي ، وال من   َ                     ى    َّ     ِ     ى      ٌ     
ُ           ُ    خلف ، وأن   أحسن  احلديث، وأ نزل     ُ     ح ى ا درك  .[195{ ]سورة الشعراء: يي ىي ني مي}         َّ     

ُ              ُ من ؛ في سه ل عليها العمل              َ           العقول معاني   ومراد هللا  ُ              ب ، وال ي تصو ر أن يد تد ع ب د  هللا  العباد مبا ال        َ     َ َّ َ  َ َ       َّ   ُ        
            ُّ   َّ                                               َّ يبٍل قول الص وفي ة: أن املعىن الباان لنصو  القربن الكرمي ال يعلم  إال   اُ                ا درك  عقوهلر. وهذ

                                              ا اف، وما فيها من أمر  وّني ، ويتعبد هبا عباده،                 َّ  ُّ         ُ      أهل املعرفة والت صو  ، فكيف ي نزل هللا 
ٌ             من ق ب ل ف ة  معي نة ؟ وال يصل إىل معرفتها إال  من كان ل  نصيب  من اإلهلام،       ُ       َّ وهي ال ا فهر إال                 َّ                         َّ           َِ     

  َّ بل         ُ            َّ  جيب أن ي علر أن  الن يب ": ¬                                           َّ  والكشف، والفيض اإلهلي؟ قال شيخ اإلسالم ابن ايمي ة 
{ ]سورة  ٰر ٰذ يي ىي مي}                                                  ألصياب  معاين القربن كما بل  هلر ألفاظ ، فقول  اعاىل: 

 .(3)"تناول هذا وهذاي .[33النيل: 
                                           

 (.213املنشأ واملصدر ) :     َّ  ُّ الت صو  ( 1)
الكويي، الٍبعة  -(. ط: مكتبة أهل األثر 216بن عرر عقيدا  وموقف املسلمل من  لدابش العجمي ) : ا( 2)

 م.2113   َّ     الث انية 
 (.13/111مو  الفتاوى )جم( 3)



 

   

                                                     ُّ   َّ               وأم ا حديث: "لكل بية منها ظهر وبٍن" الذي يستدل ب  الص وفي ة على منهجهر يف 
؛ في جاب عن : أن  املراد بد يف هذا     َّ   الظ اهر                                            ُ            َّ         فهر نصو  القربن الكرمي، على ما في  من ضعف 

حرام. جبهالت  من حالل و         ٌ عذر أحد                              ُ عرف  العرب من كالمها، وما ال ي         َ هو ما ا  ": احلديث
ٍ    َّ د   ُ ر                 َّ                                             َ والباان: هو الت فسري الذي يعلم  العلماء ابالستنباط والفق . وع يد   يف بيان معىن -   ُّ مي     َّ ال

ب بكتاب هللا   ُّ لع                    ُّ   َّ                َّ ما افعل  اائفة الص وفي ة وأشباههر يف الت   -   َّ                       الظ اهر والباان يف شرح احلديث
        ى                اظ  ظاهر ا هو الذي يعلم  عائهر أن أللف                      ِ الالف ألفاظ القربن، واد                        َ وسنة رسول ، والعبث بد  

 .(1)ا                  ى                               علماء املسلمل، وابان ا يعلم  أهل احلقيقة، فيما يزعمون
ٌ      ، قول  ابال                 َّ                         ُّ   َّ              كما أن القول ابلت فسري اإلشاري اليت انتهج  الص وفي ة يف فهر كالم هللا      

ٌ                                  من جهة عدم ثباا ، فلكل   متأو  ل  منهر افسري خا   ب ، يغاير افسري من سبق  ومن أيخ بع ده                       ِ      ِ                
ِ  ُّ                               يف ا ية الواحدة. ويفسر كل منهر القربن الكرمي مبا ي ع ن  ل ، ويستقر يف خااره من كشوفاف،   َ                                              
س  علمي ة معتمة، أو التزام أبصول الت فسري  َ      ُ  ِ        َّ                           َّ    وما يتلق اه من فيض  إهلي   يدعي ، دون ضوابط ، أو أ س                                   َّ        

بد أن  ال": ¬      َّ  ن ايمي ة قال شيخ اإلسالم اب                      ِ                    اليت استقر األمر على الق  يها ابلقبول والعمل، 
اف كيف               َّ ، مث يعر  اجلزئي        وعدل                    اف، ليتكلر بعلر                   َّ ة ارد إليها اجلزئي     َّ كلي                       ٌ يكون مر اإلنسان أصول  

فساد اف، فيتولد                      َّ اف، وجهل وظلر يف الكلي                         َّ يبقى يف كذب وجهل يف اجلزئي  فوقعي، وإال 
      ُّ   َّ                   دى الص وفي ة، فهو يفتقر لألصول                      َّ          ِ        ِ   . وهذا ما ال جنده يف الت فسري اإلشاري   الفيضي   ل(2)اعظير

               َّ                                                             والقواعد األساسي ة اليت يبه االستنباط والفهر عليها، ويشهد بذلر؛ االختال  الشديد يف 
 .افسري معاين القربن الكرمي فيما بينهر، والذي أفضى إىل فساد قوهلر يف كتاب هللا 

ِ         َّ     كما أن  ع ي ر د عن الص يابة  قوى، وصالح القلوب                       َّ وهر من هر يف اإلميان والت  - ٪          َ 
ُ        ِ   واألعمال وقد اصٍفاهر هللا من عير خلق  لص يبة نبي                                           وال األئم ة  -               ِ  وائتمنهر على وحي  َّ       

   ِ                               َّ                              َّ                الث  قاف من علماء املسلمل من قال ابلت فسري اإلشاري الفيضي، وكانوا يتهي بون ويتورعون عن 
كتاب هللا بفهر خيالف ظاهر بغري علر. وع يصلنا أن منهر؛ من قال ب القول يف كتاب هللا 

                                                             َّ                  النص القربين بال قرينة صارف ، ومبعان  بعيدة كل البعد عن املعىن الظ اهر، أو ُمالف للغة 

                                           

( انظر: اعليق الشيخ حممود شاكر على قول الٍمي يف افسريه يف معىن الظاهر والباان يف 1/12امر البيان )ج( 1)
 حاشية الكتاب.

 (.111/ 19جممو  الفتاوى )( 2)



 

   

   ُ  َ                 والق ر بن على ظاهره، ح ى ": ¬            ى                                        العرب، معتمد ا على خاار  يرد علي . قال اإلمام الشافعي 
 .(1)"            َّ                  ة أو إعا  أبن   على ابان دون ظاهر َّ ن          ُ من  أو س      ٌ اللة      َ  خ د  

ْ             َّ    وال يد ر د  أهل الس ن ة الت فسري اإلشاري ابلك ل  ية، وإن كان األو ىل اسميت  ابلت فسري                ِ   ُ              َّ     َّ ُّ        َّ  ُ  َ    
                  ُّ َّ                     ليتوافق مر أهل الس ن ة يف أصوهلر، وعقائدهر،  -نسبة الستنباااف املفسرين-االستنبااي 

لة من الشروط لقبول هذه االس ُ                           ومناهج الت فسري لديهر؛ إال  أن  يستلزم اوفر ع  مر  -تنباااف           َّ             َّ                 
ِ                      استصياب القاعدة الكلية: أن النص يبقى على ظاهره ما ع  ف  قرينة اصرف  عن املعىن                                                       

ت صرف هذه القاعدة فيما يلي: وقد -   َّ   الظ اهر ْ ُ                          اخ    
  على مقتضى الظ اهر املقرر يف لسان العرب. -   َّ          ُّ الت فسري اإلشاري  -أن يصح                       َّ              

 .أال يكون ل  معارض  من ن صو  القربن والس نة   ُّ                ُ     ٌ                 

  يكون بين  وبل معىن ا ية اراباط واال م.أن 

 (2)   ُ  َّ     َّ                    َّ   أال ي د عى أن   املراد وحده دون الظ اهر. 

ٍ ن عن أكثر  ¬                       َّ  وقال شيخ اإلسالم ابن ايمي ة  ُ           يف ح كر القول ابلعلر الباان الذي يد ب   َْ                              ُ   
الف العلر الظ  "   َّ                   الن اس أو بعضهر الناس:  ُ              َّ فمن اد عى علم ا ابان ا أو علم ا بباان، والر خي  اهر        َّ      ى     ى        ى              

ٍ  ا؛ إم ا مليد ا ُ   ى     َّ      ى كان ُم   .(3)ا        ى      َّ      ى      أو  نديق ا، وإم ا جاهال  ضاال   ،    
                         َّ             َّ              من فسر القربن واحلديث، و و ل  على ابري الت فسري املعرو  عن "   ى   أيض ا:  ¬وقال 

   َّ         َّ                                                              الص يابة والت ابعل فهو مف   على هللا، مليد يف باف هللا، حمر  للكلر عن مواضع ... وهو 
 .(4)اار من دين اإلسالم    ُ               معلوم  البٍالن ابالضٍر 

فظ عن        َّ صر  الل  ":    َّ               ى             ُّ َّ    الص ييح واملقبول شرع ا عند أهل الس ن ة هو    َّ    الت أويل     َّ     جند أن  معىن و 
صري ب ، أابلب على الظن من املعىن  َ ي            ه بدليل             َّ                             ِ االحتمال الظ اهر إىل احتمال مرجوح ب  العتضاد  

 .(5)ا        َّ   علي  الظ اهر        َّ الذي دل  
                                           

 م.1931الٍبعة: األوىل، ، مصر - مكتب  احلليب( ط: 521لرسالة لإلمام الشافعي، ف: أمحد شاكر ) : ا( 1)
 م.2111الراض، الٍبعة األوىل  -(، ط: مدار الوان 11الجتاهاف املنيرفة يف التفسري لعادل الشدي ) : ا( 2)
 (.13/126) جممو  الفتاوى( 3)
 (.131و 13/131مو  الفتاوى )جم( 3)
ُ  َّ                                     وضة الناظر وج ن ة املناظر البن قدامة، ف: شعبان إ اعيل )ر ( 5) الراض، الٍبعة األوىل  -(، ط: التدمرية 1/512            

 م.1992



 

   

وال يكون لغريه:  ُ        ى      ى          ي وهب فهم ا وعلم ا بكتاب هللا  يف شأن من ¬              َّ وقال ابن ايمي ة
ٌ       أن ما يتيصل للمرء من فهر  للنصو  هو: فتح  من هللا                                          ب  على  ح          َّ         لعباده الص احلل ال يفت

ويرضاه وجتنبهر ملا يكره، وعملهر مبا             ى                                ابريهر، نتيجة  لتزكية نفوسهر وااباعهر ملا حيب هللا 
 .(1)علموا

دددددريعة أنَّ:      يف معدددددىن   ¬                ويدددددذكر ابدددددن القدددددير                  َّ                 َّ       َّ   افددددداوف أفهدددددام النَّددددداس يف فهدددددر نصدددددو  الشَّ
       كمدا أو                       ُ مدنهر مدن يفهدر مدن ا يدة حُ      َّ وأنَّ    ،           ُّ   الفهدر يف النُّصدو        َّ          ِ ف النَّداس يف مراادبِ            ُ املقصود افداوُ  "

                                       أو أكثددر مددن الددر، ومددنهر مددن يقتصددر يف الفهددر          أحكددام                           َ ومددنهر مددن يفهددر منهددا عشددرةَ   ُ     ُحكمددل،
  .َّ(2َّ)َّا                              إميائ  وإشارا  وانبيه  واعتباره     ودون    ،             ِ فظ دون سياقِ      َّ د اللَّ       َّ على جمرَّ 

َّ
 

                                           

 (.13/131جممو  الفتاوى )( انظر: 1)
 (1/391أعالم املوقعل )( 2)



 

   

ٍ  ئ  بعض هر البعض  ُ          يعتقد الص وفي ة يف اجلن ة والن ار عقائد  ش ى  متباينة فيما بينها، أد ف إىل أن  خي       َ  ِ َ ُ   ْ       َّ                       َّ    َ        َّ      َّ       َّ   ُّ         
                             َّ      جلماعة يف قوهلر، واعتقادهر، وأدل تهر يف                                             ُّ َّ    ا خر فيما يقول ويعتقد. فمنهر من وافق أهل الس ن ة وا

َ           َّ     َ              عقيدهتر يف اجلن ة والن ار، ومنهر من جاء بعقائد  ابالة  شاا ة  ع ي سبقهر هبا أحد  وما  -فيما أعلر-            َّ      َّ                      
. وأسوف فيما يلي بعض ا من أقواهلر اليت استقر  علي  مذهبهر: أنزل هللا                                   ى                     َّ             هبا من سلٍان 
   ة والن ار قول ابن عرر بعد أن اكر اخلال  يف املسألة:                          َّ فمن ابريب أقواهلر يف خلق اجلن                                         َّ      

              ، فأم ا قولنا ُملوقتان ابري ُملوقتل                                      َّ          وأم ا عندر وعند أصيابنا أهل الكشف والت عريف فهما "
َ                    ى                                     َّ                   ى   ُملوقة: فكر جل  أراد أن يبه دار ا، فأقام حيٍاّنا كلها احلاوية عليها خاص ة؛ فيقال: قد بىن دار ا.           

ُ        إال  سور ا دائر ا على فضاء وساحة... وخلقها هللا من جت  لي قول : ج عي فلر فإاا دخلها ع ير    َّ    ى      ى                                 ِ          
، وهذا فيما قصده بقول  ُملوقة، وأما ما (1)ا                                  ُ   اٍعمه، وظم ي فلر اسقه، ومرضي فلر اع دين

ٍ لتان ا ن.                                                   َّ                       َّ          عناه يف قول  ابري ُملوقتل: أن ما فيهما من العذاب والن عير ع خيلق بعد، فهما مع
لي ابن عرر جهنر من العذاب احلاصل فيها وكل ما فيها، فهي خاوية من كل  وهبذا ُ                                                                   القول خي        

لق فيما بعد حبسب حال الد اخلل فيها، فهر  ُ                        َّ               شيء عدا أسوارها، فهو يزعر أن عذاهبا خي                                     
                 ُ               ى                                          َّ    واحلجارة وقودها، في صلق العذاب ابع ا ألحواهلر وعقوابهتر. و عر ابن عرر أن صورة الن ار  

ٍ الر   َّ   ألن  هللا  -احليوان-كاجلاموس  . وهذه (2)                                      َّ   خلقها بٍالر الثور فوافقي صورهتا الر ال
   ٌ      َّ                                         ُّ               ُّ   أمور  ابيبي ة وصلي البن عرر واائفت  من خالل الكشف، والر  ى، واملعرااب الص ويف 

                     ى       ْ      َّ      َّ                          َّ        . وهذا األمر ينٍبق متام ا على خل ق اجلن ة والن عير فيها، فهي خالية من الن عير ا ن (3)للسمواف

                                           

كتاب الم والصلة وا داب  – أخرج  مسلر يف صييي ث وما بعدها(. وهو ار  من حدي 1/339توحاف املكية )الف( 1)
يقول يوم القيامة: ا ابن بدم مرضي فلر اعدين  إن هللا »: (، قال 6511( رقر )16/331) ابب فضل عيادة املريض -

 قال: ا رب كيف أعودك؟ وأني رب العاملل قال: أما علمي أن عبدي فالر مرض فلر اعده، أما علمي أنر لو عدا 
لوجداه عنده، ا ابن بدم استٍعمتر فلر اٍعمه قال: ا رب وكيف أاعمر؟ وأني رب العاملل قال: أما علمي أن  
استٍعمر عبدي فالن فلر اٍعم ، أما علمي أنر لو أاعمت  لوجدف الر عندي، ا ابن بدم استسقيتر فلر اسقه قال: 

 .«دي فالن فلر اسق ، أما إنر لو سقيت  وجدف الر عنديا رب كيف أسقير؟ وأني رب العاملل قال: استسقاك عب
 )براب الثور(. النجر السماوي املسمى الثورقصد بٍالر الثور: ي( 2)
 (.1/339الفتوحاف املكية )( انظر: 3)



 

   

               َّ  ، وهي جنتان: جن ة                        ى                  ُّ           ابن عرر، وأيخ نعيمها ابع ا ألعمال اخللق يف الد نيا وأحواهلرعند 
 .(1)             َّ                     . وأخرى معنوي ة: خلقي من الفرح اإلهليخلقي بٍالر األسدحمسوسة: 

:        اجلن ة: يف          الص وفي ة ةعقيد      أوال 
                ة إىل ثالث جن اف:                َّ يقسر ابن عرر اجلن  

اليت يدخلها األافال ُمن ع جتر عليهر        َّ  وهي اجلن ة                    جن ة االختصاص اإلهلي: -1
    َّ                          الت كاليف، وأهل الف ة، واجملانل.

       َّ                                               َّ   وهي اجلن ة اليت يرثها امل منون وهي األماكن اليت خصصي ألهل الن ار             جن ة املرياث: -2
                لو دخلوا اجلن ة.

ُ  َّ       َّ                         وهي اليت يتفاض ل س ك اّنا ابلد رجاف كل  حبسب حال  وأعمال              جن ة األعمال: -3    َ             (2). 
ُ          ِ     ص وفي ة من يعتقد أن اجلن ة هي: َاين ابقاف خ لقي من جتل  ي هللا ومن ال                 َّ                 َّ   ُّ     عليها اب

ٌ    الل ٍيف وهي ُملوقة  على الصورة ا مدي ة؛ ويف كل   ابقة جن اف كثرية، ويف كل   جن ة عدد  ال      َّ    ِ              َّ         ِ                           ٌ                
ة               َّ            َّ            َّ            َّ ومن أ ائها: جن ة اجملا اة، جن ة املكاسب، جن ة املواهب، جن            َّ      حيصى من الد رجاف. 

 .(3)        َّ             فيعة، جن ة املقام ا مود       َّ رجة الر                      َّ             َّ             َّ     َّ االستيقاف والفٍرة، جن ة الفردوس، جن ة الفضيلة، جن ة الد  

                                                     َّ     َّ          ومن أبٍل ما جاءوا ب  يف عقيدهتر قوهلر: أبن إحدى ابقاف اجلن ة الث مانية اليت 
 َّ  ُ     ن ة أ عدف وعٍااه، وهذه اجل           َّ                                        يسموّنا: جن ة املواهب؛ هي ابقة ال اتناهى فيها مواهب هللا 

                                           َّ             ، ويوهب من فيها أكثر ُما يوهب أهل األعمال الص احلة والعقائد ال عمل ل  وال عقيدةملن 
ٍ وائف األخرى من ابري املسلمل   َّ             َّ             الص ييية، وهي اجلن ة اليت يدخلها          ، وجن ة                َّ                       أصياب امللل وال

        َّ  لى من جن ة                     َّ                                  َّ        املواهب هي أعلى من جن ة اجملا اة واليت اكون جزاء األعمال الص احلة، وأع
             َّ    ُ                                                       املكاسب وهي جن ة اخل لد، واليت يكون دخوهلا واستيقاقها فضل حمض من هللا ألهل العقائد 

 .(4)    ُّ         والظ نون احلسنة

                                           

(. وهنا نليظ: عناية ابن عرر الشديدة مبٍالر النجوم وربط كل مٍلر جنر حبدث 1/312نظر الفتوحاف املكية )ا( 1)
 املقدمة. -ين إهلي يزعم . انظر: كتاب مواقر النجوم البن عرر عرفا
 (.1/319الفتوحاف املكية )( انظر: 2)
                                                  وما بعدها(. اكر فيها أهل كل جن ة والنعير املعد هلر.191نسان الكامل للجيلي ) : اإل( 3)
 (.191االنسان الكامل للجيلي ) : ( انظر: 3)



 

   

ٌ         ومن عقائدهر يف اجلن ة: أّنا ال اٍلب وال ي رابب فيها وال ي سعى هلا، فهذا نقص  ال يليق                  ُ             ُ                                   
ُ                          ابلص ويف، فإن اباية مراده وج ل  سعي  هو يف حصول مٍلوب   . األعظر: وهو الفناء يف هللا    ُّ                    

ْ   ِ         َّ                      َّ     قال أبو يزيد الب س ٍام ي : )اجلن ة ال خٍر هلا عند أهل ا ب ة...(  ِ               
مبعىن أي: ال قيمة هلا عند  (1)

   ُّ                                                             َّ            الص ويف ا ب، وال ختٍر على ابل ، ويشري اهلجويري إىل معىن هذه القول: أبن اجلن ة ُملوقة وكل 
ن . وإَّنا املٍلوب هو فناء ا ب يف حمبوب  ال فال فائدة م شيء ُملوف حيجب عن هللا 

 .(2)        َّ        دخول اجلن ة والبها
        الن ار: يف          الص وفي ة عقيدة :     اثني ا

ٌ                                               للص وفي ة يف مسألة الن ار أقوال  كثرية ال خٍام هلا وال  مام، إَّنا هي أسااري وخرافاف         َّ             َّ   ُّ   
َ  ْ                             ُّ                   اد ع و ا معرفتها ابلكشف، واإلهلام، والر  ى، واملعاريج. فقد س                     َّ        ى   ٍر اجليلي يف حقيقة الن ار أقواال  ال   َّ

 ماعة، وال يقبلها العقل؛ ومنها:           َّ             َ                   ُّ َّ     دليل من الش ر  عليها، وع ا رد يف أقوال أهل الس ن ة واجل
  :اعلر أن  ملا كاني الن ار ابري أصلي ة يف الوجود "              َّ                   قول  بزوال الن ار، وأّنا أمر عارض           َّ          َّ                    

َ َ           َّ ، مث ش ر    يف وصف الن ا" الي بخر األمر...  َ              َّ                مث اعلر أن الن ار ملا كان أمرها "ر إىل أن قال:     
، وليس  واهلا إال  إاهاب اإلحراف عنها،      ى                                      ى               َّ                    عارض ا يف الوجود جا   واهلا، وإال  لكان مستييال 

َ  ُّ          َّ   وبذهاب اإلحراف عنها اذهب مالئكتها وبذهاب مالئكتها اد ر د  مالئكة الن عير  .(3)ا                                                ُ 

 يف خيال   -اجليلي-. فنجده يس سل               َّ            ى           اعتقاده أبن الن ار اكون نعيم ا بخر أمرها
                                 َّ           ى                  ى              وأسااريه املصتلقة، ح ى يصل إىل أن الن ار اصري نعيم ا بعد أن كاني جييم ا، وينتقل أمر 

اجليالين يف مسألة  ر      ُّ   َّ           من الص وفي ة عبد القاد عقيدا  يف النارويرد على . عذاب أهلها إىل راحة
منذ خلقهما هللا اعاىل ابقيتان ال افنيان  -   َّ  الن ار      َّ    أي اجلن ة و -وها "        َّ      َّ          فناء اجلن ة والن ار بقول : 

                ٌ           ِ                       َّ     َّ                 َّ          . وبقا ها هو بقاء  لٍبيعة كل   واحدة  منهما، ففي اجلن ة الن عير املقير، ويف الن ار العذاب (4)ا   ى أبد ا
 األلير.

                                           

 (.131شف ا جوب )ك( 1)
 (.131شف ا جوب )ك( انظر:  2)
 (.123إلنسان الكامل للجيلي ) : ا( 3)
 بريوف، بدون اتريخ ابر -(. ط: دار صادر 93/ 1لعبد القادر اجليالين ) لٍاليب احلق    ُ    الغ نية ( 3)



 

   

  وللجيلي قول  بخر  يف عذاب الن ار: وهو أن  هللا   َّ          َّ            ُ     ٌ              يشمل أهل الن ار برمحت  وفضل               َّ            
ر ليسوا "قضاء حساهبر: وهر فيها بعد ان                              َّ      َّ        فيفقدون اإلحساس اب الم يف نفس الن ار؛ ألّن 

 .(1)"            َّ      ى                                             ُّ      َّ       خبارجل من الن ار أبد ا، فال ميواون وال حييون، فتتصدر جوارحهر   الة الر وح احلس اس منها

  ال ي ناهلر عذاب الن ار وال ي دخلوّنا، كما  -العارفل-             ُّ   َّ            كما اد عي الص وفي ة أن  أهل هللا             َ      َّ             َ   
ك ر الت نزيل يف قول  اعاىل:     أّن   الفل ما جاء يف حم  َ      َّ                  ر ال ي ر دون  عليها أدىن و رود ، ُم   ُ                ُ        ُ             َ    ِ  مك لك اك}    َ 

                                ويعل لون الر أبن هللا ال جيمر لعبد من  .[11{ ]سورة مرمي: رن مم ام يل ىل مل ىكيك
ون                          ُّ   َّ              َّ               ُّ              ُ     عباده عذابل وال هولل، فالص وفي ة قد رلوا املشق ة والعذاب يف الد نيا، حل كانوا ي كابد

             ِ                               ُّ                          َّ  ُّ   اجملاهداف، والر  اضاف يف ختليص أنفسهر من حظوظ الد نيا، ولالراقاء يف مقاماف الت صو  ، 
ُ               فتلر املشقة ع و  ض  فيها العار   عن عذاب ا خرة             َ  ِ  ُ يف هذا القول  ¬            َ  َّ   . وخيالفهر الغ ز ال (2)           

ِ                   َّ      ِ                         َّ            م ق ر ا ابلورود على الن ار لكل   أحد بعد أن اكر ا ية الس ابقة، فقال:  ُ         ي من الو رود على فأن"ُ         
 .(3)ا            َّ        يقل، ومن الن جاة يف شر

  يعتقد الص وفي ة أن ألهل الن ار أحوال يف جهن ر: فإّنر ينتقلون بل دركاف الن ار يف     َّ                            َّ              َّ            َّ   ُّ         
ٍ بقة اليت هو فيها، فالن ار عندهر هي                        َّ                         َّ                     َّ            ابقاهتا، وعلى املعذب ابلن ار أن خيوض يف عير دركاف ال

                      َّ            َّ  ِ              َّ   يها كما نتجي ابقاف اجلن ة من هذا الت جل  ي. وجعلوا الن ار عل                 ِ     ابقاف نتجي عن جتل  ي هللا 
ٌ               ى      ، وكل جت  ل   نتج عن  ابب  هلا. وخيالف أيض ا هذا                           ِ       سبر ابقاف  نتجي عن سبر جتل  ياف  هلل               َ َ       

                                              إن  هللا ال يظلر مثقال ارة، فال ا اد  أنوا  العذاب "يف كتاب  اإلحياء بقول :  ¬        َ  َّ   القول الغ ز ال 
ر عصيان  وانب  على كل من يف ْ               الن ار كيفما كان، بل لكل واحد حد  معلوم على قد   .(4)ا   َّ                                         

  ف ف وقد ي شد د على املعذب بعد دخول  يف ُ  َّ      ُ   َّ                        ومن عقيدهتر يف الن ار: أن  العذاب قد خي             َّ      َّ                
مون أهل الن ار إىل قسمل: قسر  يلتذ  بعذاب      َّ     َ                    الن ار، وم رجر الر إىل إرادة هللا  ٌ      ُّ         . وهر ي قس                 َّ            ِ   ُ      

ِ  كالتذاا   َ                   ا ارب يف حماربت  وما جيده من أع فيها، وقسر  عذاب  حمض  ال لذ ة  في . وأم ا احلديث        َّ      ٌ          ٌ                                       
؛ فيصم       أن  و                    َّ     يف رواية معراج  الس ماوي؛ اجليلي ب                َّ                              عن مآل أهل الن ار وصريورة اجليير إىل نعير 

                                           

 (.1/351لفتوحاف املكية )ا( 1)
 (.125اإلنسان الكامل للجيلي ) : ( انظر: 2)
 (.9/525حياء )اإل( 3)
 (.9/529) اإلحياء (3)



 

   

واعرض  هاب فيكانوا ُمن يتلذاون ابلعذا  ،          َّ  من أهل الن ار                                   اجتمر يف معراج  الذي اختلق  جبماعة  
ُ                ِ         . وا عظ ر فريت  على احلق   فيقول: (1)-أي اجلنة- الر وهر هلا كارهون حالتهر          َّ   عليهر اجلن ة يف   َ   

                ، وأم ا ابن عرر (2)ا                      َّ       ى                              أن  هللا كلما خلق ألهل الن ار عذااب  خلق هلر قوة على ضمل الر العذاب"
  َّ                لن عير والعذاب شيء فيلغي مسألة العذاب ابلكلية؛ نتيجة ما يعتقده يف وحدة الوجود، فا

               ى        َّ                        بل مآل اخللق عيع ا إىل الن عير املقير، سواء منهر من "واحد، ال فرف بينهما، فيقول يف الر: 
َ        ُّ         َّ                                    ق د  ر  ل  الد خول يف اجلن ة، ومن ق د  ر  ل  الد خول يف الن ار، فإن  نعير اجلمير واحد وإن اختلفي   ِ  ُ       َّ         ُّ        َ  ِ  ُ

 .(3)اصوره واعددف أ ا ه

 لن ار: أن  من أهل الن ار من هو أفضل من أهل اجلن ة، والر ومن عجيب عقائدهر يف ا                                 َّ                  َّ  
. وي كد هذا األمر قول الشبلي حل  ر (4)                  َّ  أثناء جتلي  على الن ار الختصاصهر بنظر هللا 

               ى  : ليته كني واحد ا لفقا" .[112{ ]سورة امل منون: َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}:     ى     قارًئ  يقرأ
ٍ وسي هذا القول للشبلي: أب "منهر                   َّ   ولو كان من أهل الن ار   َّ                  ن   يتمىن أن يكلم  هللا          ُّ                       ويعلل ال
 .(5) َ            في كفي  القرب( -          َّ            نسأل هللا الس المة والعافية-

  ا خيا  احلجب عن                    َّ                           َّ                      وأشهر عقائدهر يف الن ار: أن  العار  ال خيا  من الن ار، وإَّن 
          ى  إن  هلل عباد ا ":                       ُّ   َّ                ، وال و ن للنار عند الص وفي ة؛ فمنهر من يقول(6)          َّ  بدخول  الن ار  مشاهدة هللا

ٌ                   َّ        . وهذا االعتقاد ابال  ُمالف  ملا جاء يف نصو  الش ر ، فهر (7)"                َّ         لو بزقوا على جهن ر ألافأوها      ٌ                  
       َّ              َّ                         ُّ  َّ                             يرون أن  الفرار من الن ار واخلو  منها ال يناسب الص ويف  الكامل الواصل ألعلى املقاماف، 

            حب ا في  ال   َ         ي عبدون هللا  وأعلى درجاف العرفان، فاخلو  من صفاف العبيد ال األحرار. فهر
         َّ       َّ           ن من الن ار، الر اجون اجلن ة.كما يعبده اخلائفو 

                                           

 (.129إلنسان الكامل للجيلي ) : ا( 1)
 (.191إلنسان الكامل للجيلي ) : ا( 2)
 م.2116القاهرة،  -( ط: دار بفاف 32و  احلكر البن عرر بشرح عبد الر اف القاشاين ) : فص( 3)
 وما بعدها(. 123اإلنسان الكامل للجيلي ) : ( انظر: 3)
 (.391للمر ) : ا( 5)
 (.1/526اإلحياء )( انظر: 6)
 (.391للمر ) : ا( 1)



 

   

ا ر خو  الن ار ": يف مناجاهتا هلل  (1)              ُ        َّ وهبذا اقول رابعة  العدوي ة ْ ُ          َّ   إهلي إن  كني عبد          ْ      
رمه  َ     فأحرقه هبا، أو امع ا يف اجلن ة فير مها علي ، وإن  كني ال أعبدك إال  من أجلر، فال ض               َّ                ْ                  ى       َّ                  

ِ  مشاهدة  وجه ر من ُ                     وقالي أيض ا حل س  لي عن حقيقة إمياّنا:  ،"     ِ      ،ا من رره            ى ما عبدا  خوف  "         ى     
ُ    َ  َّ   ، وي عل  ق  الغ ز ال (2)ات  فأكون كاألجري السوء بل عبدا  حبا ل  وشوقا إلي     َّ ا جلن       َّ وال حب   على  ¬   ُ   ِ 

ْ ُ                ُ  َّ العارفل كل  هر و ص ل   ولقا ه، فهي قد ر   فمقصد"هذه األقوال وما شاهبها بقول :   َ ة العل... فإاا           ِ    
                      َّ                           َّ                         حصلي؛ اَّنيقي اهلموم والش هواف كلها... فلو ألقي يف الن ار ع حيس هبا الستغراق ، ولو 

 .(3)اُ                 َّ              ع رض علي  نعير اجلن ة ع يلتفي إلي 
         والن ار:    ن ةابجل          الص وفي ة عقائد علش واجلماعة        الس ن ة أهل رد

 من عليها ي اب وما     َّ   والن ار،    َّ اجلن ة يف    َّ وفي ة   ُّ الص   لدى        فاسدة        َ عقائد   من اكرر ما على     ى بناء  
؛      ضالل    فسادها ويبل يبٍلها، مبا عليها  َ  ُّ  ور د وا هبا، القائلل على العلر أهل أنكر فقد       و يغ 

 ر:أقواهل ومن    َّ     الص ييية،     ُّ َّ والس ن ة الكتاب بنصو  ُ    ِ ِ  م ستد ل  ل
 الق   ٍ  ُملوقتان،     َّ  والن ار     َّ واجلن ة" :فنائهما وعدم     َّ  والن ار    َّ اجلن ة خلق مسألة يف ¬ ياوي   َّ ال

ا افنيان ال ، هلما ق   َ وخل   ق،   ْ اخلل   ل  ْ قب       َّ  والن ار    َّ اجلن ة ق  َ خل   اعاىل هللا    َّ فإن   ابيدان، وال    ى أبد   شاء فمن    ى أهال 
 إىل وصائر ل ، رغ ُ ف   قد ملا عمل َ ي        وكل   من ،    ى عدال      َّ  الن ار إىل منهر شاء ومن من ،    ى فضال      َّ اجلن ة إىل منهر
                     َّ      َّ             . وأما مسألة فناء اجلن ة والن ار فقد جاء يف (4)االعباد على ران  َّ قد   ُ م   ر    َّ والش   واخلري ل ، خلق ما

ال      ٌ خلود   !         َّ ا أهل اجلن ة: ة           َّ قال ألهل اجلن   ُ ي  »:          َّ                           احلديث الص ييح ما يبٍل هذا الزعر؛ قال 
ها                     َّ         ِ     . فكيف جيتمر فناء الن ار مر خلود  أهل(5)«ال موف     ٌ خلود             َّ    : ا أهل الن ار!              َّ  موف، وألهل الن ار

                                           

من  ،من أهل البصرة وكاني موالة  ل عتير كاني،  املشهورةالصاحلة ، إ اعيل العدوية البصريةرابعة بني م اخلري أ (1)
، ب يف موعظتها ودعائها   ِ راب                           ُ الثوري يسأهلا عن مسائل وي   ، وكانقد أفرد ابن اجلو ي أخبارها يف جزءو أعيان عصرها، 
 (.3/611( واتريخ اإلسالم )2/225. انظر: وفياف األعيان )ل وم ة، عن  و َانل سنةاوفيي سنة َان

                   َّ     القاهرة، الٍبعة الث انية  -(. ط: النهضة املصرية 91رابعة العدوية لعبد الرمحن بدوي ) :  -عشق اإلهلي الشهيدة ( 2)
 م.1962

 (.وما بعدها 2/312اإلحياء )( 3)
 م.1996بريوف،  -(، ط: املكتب اإلسالمي 321بن أر العز ) : رح العقيدة الٍياوية الش( 3)
( رقر 3/1632                       ى            ابب يدخل اجلن ة سبعون ألف ا بغري حساب ) -، كتاب الرقائق أخرج  البصاري يف صييي ( 5)
(6533.) 



 

   

 فيها كما يزعر اجليلي أبّنا افىن واصري دار نعير؟

   وأم ا القول أبن اجلن ة والن ار موجوداتن ا ن ابلن عير والعذاب املقدر فيهما؛ فتدل  علي      ُّ                             َّ                  َّ      َّ                  
كان من أهل                                  ْ رض علي  مقعده ابلغداة والعشي، إن                 ُ أحدكر إاا ماف ع       إن  »        َّ          نصو  الش ر  كيديث: 
هللا  فيقال: هذا مقعدك ح ى يبعثر    َّ              َّ   الن ار فمن أهل الن ار، كان من أهل     َّ                    ْ اجلن ة فمن أهل اجلن ة، وإن  

ٌ               َّ           َّ                              ، فهذا دليل  صريح ؛ أبن  نعير اجلن ة وعذاب الن ار ُملوقان وموجودان ا ن، ال كما (1)«يوم القيامة      ٌ           
 عمل. ح ى أيخ اجلزاء الفعلي لكل                    َّ      َّ                            يزعر ابن عرر أبن  اجلن ة والن ار ع ختلق اجلزاءاف فيهما بعد؛ 

  َّبقاف، ُخلقي كلُّ ابقة  من جتلِ ي هللا  وأم ا قوهلر أبن  اجلنَّة ااف عدد  معلَّ من ال
عليها، وأن  هذه الٍبقاف هلا أ اٌء معلومة، وحددف صفاف ساكنيها وأحواهلر فهذا اباٌل ال 

الدَّقيق املفصَّل كما  دليَل علي ، فقد جاءف النُّصو  الشَّرعيَّة عامَّة، وع يرد فيها ااك التَّيديد
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل} عموا، قال هللا: 
{ ]سورة السجدة: خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

خٌم عام، وفي  دليٌل على أنَّ العمل مٍلوب ومَرابٌَّب في  وأنَّ لكل عمل جزاءى  فهذا .[16-11
يف احلديث  زاء. وقال النَّيب هلذا اجل معلومىا، وإْن َجِهل املرء كيفيت  ومقدار مضاعفة هللا 

أعددُف لعبادي الصَّاحلَل ما ال عٌل رأْف وال أاٌن  عْي وال خٍَر : قال هللا »: القدسي
ِإنَّ »: وجاء كذلر يف احلديث الصَّييح أن  درجاف اجلنَّة م ة، قال النَّيب . (2)«رعلى قلب َبشَ 

رجتْل كما بْل السَّماء ما بْل الدَّ  ، سبيل هللايفمجاهدين لأعدَّها هللُا ل رجةد  ةاجلنَّة م يف
لعباده من  . وهذه درجاف اجملاهدين فقط، وال يعلر مدى ِعظَر ما خلق هللا (3)«...رضِ ألوا

كما جاَءْف نصو  الكتاب احلكير بتسمية بعض اجلنان   .نعير اجلنَّة ودرجاهتا إالَّ هو 
. وإَّنا جاء اكر بعض النَّعير املعد كالنَّعير وعدن والفردوس وجنَّة املأوى  وابريها دون افصيل 

                                           

( رقر 1/326ابب امليي يعرض علي  مقعده ابلغداة والعشي ) -، كتاب اجلنائز أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
( رقر 11/191)ار         َّ ة أو الن                         َّ ابب عرض مقعد امليي من اجلن   -                              كتاب اجلن ة وصفة نعيمها وأهلها،  ومسلر (،1319)
(1131). 
( رقر 3/1212) ريدون أن يبدلوا كالم هللا ُ ي   :ابب قول هللا اعاىل -كتاب التوحيد ،  أخرج  البصاري يف صييي ( 2)
(1392.) 
( رقر 2/623) ابب درجاف اجملاهدين يف سبيل هللا - هاد والسريكتاب اجل،  أخرج  البصاري يف صييي ( 3)
(2191.) 



 

   

ر درجاف فمنهر األبرار، والسَّابقون واملقربون وابريهر؛ ال كما ساف اجليلي يف كتاب   للم منل، وأّنَّ
 .(1)َّاملزعومَّمن افصيالف  ال دليل عليها سوى ما خٍر يف قلب ، وكشف ل  يف معراج  السَّماوي

 َّوائف إن  قول الصُّوفيَّة ك اجليليِ  وَمن ااَّبع  أبن  هللا خلق جنَّة املواهب ألهل امللل وال
األخرى من ابري املسلمل؛ هو من أعظر االف اء والكذب والضَّالل، وال يقول ب  من كلُّ ميلر 

، وفي  اكذيٌب لصريح القربن الذي بلَّ أنَّ جزاء الكافرين النَّار؛ قال هللا:   حك}ارَّة من عقل 

 خص حص مس خس}وقال اعاىل:  .[131بل عمران:سورة ] {حل جل مك لك خك
 حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

فإن كان الكافر واملشرك جُيا ى يف ا خرة جبنَّة املواهب بال  .[21{ ]سورة اجلاثية: مف خف
إميان  وال عمل أياي  كما ادعي الصُّوفيَّة؛ فما احلاجة إلرسال الرسل، وما احلاجة لإلميان 

 هو مقياس التَّفاُضل بل البشر؟والعمل، وما 

 القائمة على احلب والشوف دون اخلو  والرَّجاء، كما جاء  وأم ا مسألة عبادة الصُّوفيَّة
يف الر ِوااف املنسوبة لرابعة العدوية وابريها من كبار الصُّوفيَّة وسواءى صح هذا النقل أم ع يصحَّ؛ 

تاب والسُّنَّة الصَّييية ومنهج أهل السُّنَّة فهو من الباال املصتلق املصالف لصريح نصو  الك
واجلماعة يف العباداف. فإنَّ هللا َخَلق اخلْلَق لعباداِ  عبادةى جامعةى ُمشتملةى على: معرفت ، 
واعظيم ، واإلخال  ل ، وااعت  فيما أمر، واالنتهاء عمَّا  جر، وحمبَّت ، واخلو  من عذاب  

 ، فبذكره اٍم نُّ القلوب وازكو النُّفوس يف الدُّنيا، وبر يت  يف وعقاب ، ورجاء رمحت  ومغفرا  وثواب
وأاباعهر من عباده  چيف ثنائ  على رسل   . قال هللا (2)ا خرة اقر العيون ويَترُّ هلا النَّعير

 حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض}   َّ     الص احلل: 
 مق حق خفمف حف جف مغ}وقال أيضىا:  .[91: األنبياء سورة{ ]مف خف
 امتدح هللا وابريها الكثري من النُّصو  الشَّرعيَّة اليت .[51: اإلسراء سورة{ ]لك خك حك جك
 ما وعدهر ب  من  رجاءَ  ؛مبسارعتهر يف فعل اخلرياف اجلالبة لليسناف الصَّاحلل عباده

فاخلو  والرَّجاء عند أهل السُّنَّة واجلماعة ها  النَّعير املقير، فهر يرجون ثواب  وخيشون عقاب .

                                           

 وما بعدها(. 191اإلنسان الكامل للجيلي ) : ( انظر: 1)
 (.1/12اللهفان ) إاباثة( 2)



 

   

 من عبد هللا ابحلب ِ "اداف، وا بَّة هي الباعثُة هلما، وقد جاء عن بعض السَّلف: عمادا العب
ه فهو ومن عبده ابلرَّجاء وحدَ  ،روري  ه فهو حَ وحدَ  ومن عبد هللا ابخلو ِ  ،ه فهو  نديقٌ وحدَ 
             ُّ   َّ          . وقد ضلي الص وفي ة يف مسألة (1)"ومن عبده ابحلب واخلو  والرَّجاء فهو م من موحد ٌئ،مرج
                             ى       ى     ى   أكرم اخللق عند هللا وأكثرهر اعظيم ا وإربة  وحمبة  هلل                           وابلبهر اجلهل فيها، فالن يب  بة هللا حم
ومر هذه املنزلة العظيمة اليت ع اكن ألحد  سواه؛ كان يسأل هللا خشيت  يف الغيب  ™

نيا وا خرة، فكان من دعائ  اللهر »:  والشَّهادة، ويسأل  النَّعير الدائر الذي ال ينقٍر يف الدُّ
ضا، والقصد يف الفقر ، وكلمة احلق يف الغضب والر ِ الشَّهادةيف الغيب و خشيتر إين أسألر 

ال ينفد، وقرة عل ال انقٍر، وأسألر برد العيش بعد املوف، وأسألر  نعيمىاوالغىن، وأسألر 
ا بزينة نَّ ، اللهر  ي ِ ة  لَّ ضِ مُ  ، وال فتنة  ة  ضرَّ مُ  اءَ ضرَّ  ظر إىل وجهر، والشوف إىل لقائر يف ابريِ لذة النَّ 

                ُّ             َّ               َّ  . فقد عر هذا الد عاء اخلو  والر جاء وختمهما اب ب ة (2)«هتديناإلميان، واجعلنا هداة مُ 
اجلنَّة واالستعااة ب  من النَّار يف صالا    ™س ال هللا  وجاء من هدي       َّ           والش وف الشرعيل.

: أاشهد وأقول: اللهر إين ة ؟ قالكيف اقول يف الصال»: لرجل قال  كما جاء يف احلديث
: أسألر اجلنة، وأعوا بر من النار، أما إين ال أحسن دندنتر وال دندنة معاا، فقال النيب 

والتَّيقيق أن  اجلنَّة هي "يف هذا الباب:  ¬. وقال شيخ اإلسالم ابن ايميَّة (3)«حوهلا ندندن
، وأعلى ما فيها النَّظر ، ومن ادَّعى حمبة هللا فيجب علي  (4)"إىل وج  هللا الدَّار اجلامعة لكلِ  نعير 

 .والتَّأسِ ي ب  ال أن خيالف  اابا  النَّيب 

  وأما وصف النَّار والصورة اليت خلقها هللا  عليها؛ فقد أخمر هللا  :يف وصفها
 جت هب مب خب حب جب هئ} أبواب مقسومة، فقال اعاىل ار سبعةللنَّ  أنَّ 

{ ]سورة املدثر: يت ىت نت مت}مالئكتها اسعة عشر ملر  وأن   .[33{ ]سورة احلجر: حتخت

يوم ذ هلا سبعون ألف  رَ  اى جبهنَّ يُ » :وجاء يف وصف جمي ها يف اليوم ا خر، قول النَّيب  .[31

                                           

 (.13) :         َّ بن ايمي ةالب وشفا ها و ( أمراض القل1)
( وقال األلباين: حديث 1316( رقر )211: ابب الدعاء بعد الذكر )  -النسائي يف سنن ، كتاب الصالة  أخرج ( 2)

 صييح.
 ( قال األلباين: صييح.131) :  ابب ختفيف الصالة -كتاب الصالة   - يف سنن  داود وأبأخرج  ( 3)
 (.11/31مو  الفتاوى )جم( 3)



 

   

                      ُّ َّ     َّ     وجاءف نصو  الكتاب والس ن ة الص ييية  .(1)«وّنارُّ جيَ  مر كل  مام سبعون ألف ملر   ، مام
                                 َّ                      أنواع . وأم ا على أي هي ة  هي الن ار وما صورهتا؟ فلر يرد يف وصف حرها وشدة العذاب فيها و 
ٍ            َّ                 يف نصو  الش ر  الر، خال احلديث               َّ    عرواب روح  للس ماء                     َّ  الذي جاء يف ر ية الن يب  ويل   َّ ال

                                 َّ         َّ             ؛ والذي رأى فيها بعض عذاب أهل الن ار، ح ى مر  على ما يشب  -حق چور ى األنبياء -
أما إر سنصمك ، أما »: قاال ل  أن امللكل بعضها يف قول   وأوجز، التنور وابريها من املشاهد

فريفض  وينام عن الصالة الرجل األول الذي أايي علي  يثلغ رأس  ابحلجر، فإن  الرجل أيخذ القربن 
قفاه، ومنصره إىل قفاه، وعين  إىل قفاه،  ، يشرشر شدق  إىلاملكتوبة، وأما الرجل الذي أايي علي 

، وأما الرجال والنساء العراة الذين يف مثل بناء من بيت ، فيكذب الكذبة ابلغ ا فاف فإن  الرجل يغدو
علي  يسبح يف النهر ويلقر احلجر، فإن  بكل  ، وأما الرجل الذي أاييور، فإّنر الزرة والزواينالتن
لذي عند النار حيشها ويسعى حوهلا، فإن  مالر خا ن ، االكري  املربة، وأما الرجل الراب

                ى                                                ، فجاء وصفها عام ا ال افاصيل في ، وما جاء يف حديث احلجر الذي ألقي يف (2)...«جهنر
، ™                                    ى                    َ   َّ                    جهن ر واستغرف وصول  لقاعها سبعون عام ا، وهذا من األمور الغ يبي ة اليت ال يعلمها إال هللا 

 وال يقال فيها ابلرأي واالجتهاد، وال ابلكشف واإلهلام ور ى البشر.

  َّة للن ار ح ى ال حُيرموا من ر ية هللا وأما مته  الصُّوفي  و اع ؛ فهذا يُناقض العقول
السَّليمة والفٍرة السَّويَّة قبل النُّصو  الصَّرحية، فال أحد يتمىن العذاب، أو يتيمل  فضالى عن أْن 

ار حال أهل النَّ  خيم بعظر، الذي يَتلذََّا ب ، كما أن  كالمهر هذا في  جَتَن   وفريٌة على احلق 
{ ]سورة جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل}: بقول  اعاىلوشدة عذاهبر 

 هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت}اعاىل:  ول وق .[11املعاراب: 
والعديد من ا اف الكرمية اليت ختم عن شدَّة العذاب  .[21{ ]سورة األنعام: ُّـ َّـ هي مي

حَيتمل  البشر، وأنَّ أقصى ما يتمنون  هو يف النَّار، وهول  وِعَظر ما يُقاسي  أهل النَّار، وأن   فوف ما 
 حي جي يه ىه}: اخلرواب منها، وإن ع يكن مثَّ خرواب فالتَّصفيف من العذاب قال اعاىل

 حق مف خف حف جف}وقال أيضىا:  .[111{ ]سورة امل منون: يي ىي مي خي

                                           

وما  خذ رر جهنر وبعد قعرها      ِ        ِ ابب يف  شدة حر    -ة وصفة نعيمها وأهلها         َّ كتاب اجلن  ،  أخرج  مسلر يف صييي ( 1)
 (.1193( رقر )11/116) من املعذبل

 (.1131( رقر )3/1111) ابب اعبري الر ا بعد صالة الصبح -كتاب التعبري  ،أخرج  البصاري يف صييي ( 2)



 

   

فإْن ي سوا من   .[39{ ]سورة ابافر: حلخل جل مك لك خك حك جك مق
{ ]سورة ٌٍّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي}كل الر سألوا هللا املوف: 

نسأل هللا السَّالمة والعافية والنجاة من النَّار. وفي  بٍالن قول من قال: إنَّ من أهل  .[11الزخر :
ِ            َّ                      ُّ َّ                 ُّ ع أيف  يف نصو  الش ر ، وال يف أقوال أهل الس ن ة واجلماعة، ما يدل  النَّار من يَتلذَُّا بعذاب . كما     

ُ        َّ على أن  من أهل الن ار من ي نع ر ، أو أن        َّ       ى     َّ ى            َّ                      يف الن ار نعيم ا ولذ ة ، أو مآل الن ار إىل نعير بعد انتهاء                    َّ       ُ  َّ
                  ُّ   َّ                  َّ             َّ             َّ                اجلزاء كما ازعر الص وفي ة، بل عير نصو  الش ر  ادل على أن  العذاب يف الن ار دائر، وال خيفف 

                ى     إن أهون أهل عذااب  يوم »                       َّ                             َّ     ملن كتب علي  اخللود يف الن ار؛ ودليل  ما جاء يف احلديث الص ييح: 
َ             َ               ل رجل  ا وض ر  يف أمخ ص قدمي  عرة ي غلي منها دمااب  القيامة      ُ  َ   ُ  ٌ . هذا حال أهون عذاب فكيف (1)«َ   

         ُّ                                             َّ  ُّ           َّ       َ  َّ     مبن هو أشد  من ؟ وجاء من أقوال العلماء ما يبٍل نظرية الت لذ ا بعذاب الن ار اليت ي د عيها 
هذا الكالم و وه من رعورف النفس، ومن ": ¬أصياب وحدة الوجود، قول ابن القير 

؟ اجعل وعيد هللا وعدىا، وعقاب  ثواابى وعذاب  عذ الذيجيب إنكارها. فمن اا  اليتف الشٍيا ابى
عذاب أشد من عذاب  نعوا ابهلل من ؟ قال  وأياحلقيقة؟  يفوهل هذا إال إنكار لوعيده وعذاب  

 حي جي يه ىه مه جه}وقال:  .[2{ ]سورة احلج: ُّ َّ ٍّ ٌّ}اعاىل: 
 .(2)"[26-25{ ]سورة الفجر: ييٰذ ىي مي خي

  أم ا قول الصُّوفيَّة: إنَّ أهل املعرفة والتَّصوُّ  ال يدخلون النَّار وال يَرُِدوّنا؛ فهذا اباٌل و
 جخ مح}بغري علر قال اعاىل:  ع يقْل ب  أحٌد سواهر، وهو من الكذب والقول على هللا 

 مك لك اك}، وقال اعاىل: [116{ ]سورة النيل: خص حص مس خس حس جس مخ
وهي أماينُّ مزعومٌة ُيضللون هبا أاباعهر،  .[11{ ]سورة مرمي: رن مم ام يل ىل مل ىكيك

ليقبلوا أابايلهر وخرافاهتر. والصُّوفيَّة كباقي املسلمل جتري عليهر أحكام الشَّريعة كاملةى يف 
نيا وا خرة؛ فمنهر سابٌق ابخلرياف، ومنهر مقتصد، ومنهر العاصي واملذنب، ومنهر من  الدُّ

فال دليَل على قوهلر. كما أنَّ  .واحد منهر جزا ه عند هللا  ُحكر علي  ابلكفر والزَّندقة. فلكل
ا هي ابختيارهر  اجملاهداف والر ِاضاف اليت يَتكبَّدوّنا يف سبيل ارقِ يهر يف مقاماف التَّصوُّ ، فإَّن 
ومبيض إرادهتر وُمالفة للنُّصو  الشَّرعيَّة، وفيها من االبتدا  ما فيها، وع يقل هبا أحٌد من 

                                           

 (.6561( رقر )3/1651)       َّ      َّ  فة اجلن ة والن ارصابب  -، كتاب الرقائق أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
 ه.1329الراض، الٍبعة األوىل  -(. ط: دار الفوائد 629ف: حممد اإلصالحي ) :  ريق اهلجرال البن القير،ا( 2)



 

   

 عداهر. بل وجاءف السُّنة الصَّييية، ابلتَّشنير على فاعليها كيديث الثَّالثة نفر املسلمل
َ     عن اجملاو ة يف العبادة وااللتزام هب دي             َّ  فنهاهر الن يب  الذين اقالوا عبادة النَّيب                               

(1). 

  وأما قوهُلر أبنَّ يف أهل النَّار من هو أفضل من أهل اجلن ة، والر لتجلِ ي هللا  على
وآبيت ، فالنَّار هي  ™هل النَّار، فهذا وهللا من الدَّجل واألمنيَّاف املنكرة، وفي  استهزاء ابهلل أ

علي  وعاقب ،  ملن استيقها من خلق ، فال يدخل النَّار إالَّ من سصط هللا  عقوبة هللا 
 .[15{ ]سورة املٍففل: ىك مك لك اك يق ىق يف}: وأين هر من قول هللا 

ٍىا من هللا عليهر وعقوبة هلر لعصياّنر وكفرهر. وقول  اعاىل يف حق امل منل  وحجبهر هذا سص
فكيف يراه أهل . [23-22{ ]سورة القيامة: ين ىن من خن حن جن يم ىم}من أهل اجلن ة: 
 ؟ةا ى ب  أهل اجلنَّ هي من أعظر النَّعير الذي جيُ  ™النَّار ور ية هللا 

 ر وأّنر ال يبالون هبا، فال يقول هبذا إالَّ من وأم ا  عر الصُّوفيَّة: أّنر ال خيافون من النَّا
ا وابرورىا، واستصفافىا أبوامِر  َجِهَل قدر هللا  وضلَّ يف فهر النُّصو  الشَّرعيَّة، وامتأل قلب  ايهى

؛ فهو حمُض ™ونواهي . وادعا هر أنَّ عدم خوفهر من النَّار فهو لعظير حبهر هلل  هللا 
أشدَّ حب ا هلل من أنبيائ  وعباده الصَّاحلل الذين قال هللا فيهر: ادِ عاء ، فال ميكن أن يكونوا 

وما اخلوُ  إالَّ أحد أركان اإلميان  .[22{ ]سورة فاار: حط خصمص حص مس خس حس جس}
 جض}وأحد منا ِل الُعبوديَّة العظيمة يف دين اإلسالم اليت يتنافس فيها امل منون قال اعاىل: 

{ لك خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 .[51اإلسراء: ]سورة 

َّ
 

                                           

 (.21               َّ  ُّ                   املبيث األول: الت صو   نشأا  واٍوره ) : ( انظر: 1)



 
 
 
 

       مباحث:      وسبعة            وفيه متهيد
          القادرية.         الطريقة  :     األول       املبحث
           الر فاعية.         الطريقة  :      الثاّن       املبحث

          الشاذلية.         الطريقة  :       الثالث       املبحث

           البكتاشية.         الطريقة  :       الرابع       املبحث

          نقشبندية.  ال         الطريقة  :      اخلامس       املبحث

           التيجانية.         الطريقة  :       السادس       املبحث

        اخلتمية.         الطريقة  :       السابع       املبحث
 

 
 
 

 
 



 

   

 {يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب} قال هللا اعاىل:
 .[3املائدة:سورة ]

ُ                                        َّ                 كاني هذه ا ية  الكرمية  هي األساس  يف بيان كمال الد ين جبمير أركان : العقدي ة، والت عب دي ة،           ُ       ُ            
َ            ومن اا بعهر الدين  كما أمر هللا  وقد أقام صيابة رسول هللا             والس لوكية، ب ، واستقاموا على  اعاىل                

                                ، ونبذوا الت فر ف واالختال ، وكان وسنة نبي   الٍريقة األوىل اليت جاءف يف كتاب هللا 
ُ    شعار هر قول  هللا        َ    : { اكلك يق ىق يف ىف يث } [ 13الشورى:سورة]،  وكان سبيل هر واريق هر    َ        َ        

 .[59{ ]سورة النساء: هن من خن حن جن مم خم حم }         ُ         ا علي  قول   اعاىل: الذي سارو 
ُ                       مث  خلف من بعدهر خ ل ف  أضاعوا الٍريق  واقٍعي  هبر الس ب ل ، فصاروا ارائق ش ى بعد   ُُّ        ْ        َ               ٌ  ْ َ                 

ُ                اجتماعهر، فنشأف الف رف  وافر ف املسلمون     ى             ٍي ة  اوافق هواه:                 ُّ       يف اوائف، وركب كل  ضال  م                   ِ  
                  َ     َ                                                       فمنهر من جعل مٍيد ت   عقل   وقد م العقل على ما سواه: كأصياب الكالم، ومنهر من جعل 

َ                        مٍيد ت   خم  اإلمام املعصوم: كالرافضة  .                    َ     َ      َ        ُّ   َّ ، ومنهر من جعل مٍيد ت   كشف   واوق  : كالص وفي ة     َ    
ُ                             وع ين ج  من ه الء إال  من قد م كتاب هللا   ْ       الصييية  على كل   قول      َ       وسنة  نبي       ِ        َ      

 .واجلماعة                وهم أهل الس ن ة                                    ورأي، وجعلهما سائق  ودليل  إىل احلق ، 
ُ                                           واحلقيقة أن  الف رقة واالختال  ال جي ر ان  إال  إىل مزيد  من االختال  والت نافر، لذلر ال   َّ  ُ                ُ              

                             كفرقة ُمالفة ملنهج أهل الس ن ة  -                                 ُّ   َّ  اثبي على حال  واحد. فمنذ نشأف الص وفي ة        ُّ   َّ جند الص وفي ة
ٌ                   وهي يف انقسام يقود إىل انقسام  بخر، اعقب  انقساماف  ش ى ح ى يومنا هذا.  - واجلماعة                                                

ُ     ُّ   َُّ       ى                           ُّ     فنشأف الٍوائف  الص وفي ة  نتيجة  لتلر االنقساماف، وانتهجي كل  اائف        ى      ة اريقة  هلا يف             
ٍ رف األخرى، أو هي بد   ع ا سبق بغريها. وكثرف أعداد الٍرف  تز ل ة من ال ٌ    ُ                              اص وفها: إم ا ُم                              ََ   ُ               

ُ   أصبح حصر ها   ُّ   َّ     الص وفي ة ح ى  َ                      ابري  ُمكن  لكثرهتا وجتد دها.           
ُ     ُّ   َّ وقد بثرف الٍوائف  الص وفي ة                   ٍ رف اليت انتمي إليها، كعادهتر يف ابتدا        َ           التسمية  ابسر ال

                                 َّ َ   ابصٍالحاف خاص ة  هبر، يف حل كاني املسم ي اف  األلفاظ ومتييز أنفسهر عن ابقي املسلمل
من  املعروفة عند املسلمل ختتلف ابختال  نسبتهر لعصرهر أو علومهر اليت برعوا هبا، وابريها

، القراء، والفقهاءو ،، والتابعل، والصيابةواملهاجرين األنصاراملسمياف املشروعة: كمسمى 
                َّ                                          بثرف التسم ي مبسم ياف اتعلق بسلوك كل  اائفة وانتمائها لشصص      ُّ   َّ الص وفي ة           . إال  أن  وا دثل

َ  ها يف العقيدة والعبادة والسلوك، وإن  خالفي اريقت   الكتاب                                 اتبع  يف اريقت  اخلاص ة اليت ينتهج         ُ            ْ                                  
 وضي هذا التمهيد ستة مٍالب:        َ                والس ن ة  كما سيأخ معنا.



 

   

 :                     تعريف الطريقة لغة :      أوال 
 .(1)(أي على حالة واحدة ،على اريقة واحدة                 ٌ يقال: ما  ال فالن   .واريقة الرجل: مذهب  .رية     الس  )

                       تعريف الطريقة اصطالح ا:     ي ا: اثن
ق ي يف املقاماف(    ُ الدم  )هي السرية  ٍ ر  املنا ل وال   ِ                            صتصة ابلسالكل إىل هللا اعاىل: من ق   ْ  َ                           (2) .

ُ                                    ُّ   َّ وهذا التعريف عام  وابري  دقيق يف اصو ر ما بلي إلي  الٍرف الص وفي ة  يف الوقي احلال.                     
ُ               ُ           ميكن بيان  حقيقتها واعريف ها بدددد: و  ا"               ٌ مشتملة   اعاىل، هللا إىل         ابلس الكل      ٌ ُمتص ة      ٌ سرية       أّن 

      أخص   فهي كلتيهما، الشريعة أحكام وعلى هبا، املصصوصة والعقائد                 األعمال والر اضاف على
 .(3)"الشريعة من

ملشايخ لبلوغ هي جمموعة القواعد والرسوم، اليت يضعها ا"ويف اعريف معاصر للٍريقة: 
 ."(4)                 هي التيق ق  ابحلق   -             َ                                    املريدين الغاية ، مر بعضهر البعض، وابايتهر د كصوفية 

ٍ رف الص وفي ة يف هذا العصر.                                ُّ                       ُّ   َّ              ولعل  هذا التعريف األخري هو األدف  يف وصف ابيعة ال
ُ                          ُّ   َّ ادعاء  قائليها أن  ما يسلك  الص وفي ة ويؤخذ علش هذه التعاريف: ، هي       ُ         من س بل     

ْ   ُ        ى      ى                . وهذا ابال  مردود  علي  وإن  أ لبس لباس ا شرعي ا. فسبيل الوصول وسيلة للوصول إىل هللا           ٌ      ٌ          
ُ  ، وارع  ت    أقوال             ى                                           قد جاء واضي ا جلي ا يف كتاب هللا العزيز احلكير، ويف سنة نبي   هلل        ُ  َْ َ      

       أعمال    أعماهلر وأحواهلر. وال يكون الر: اببتدا         ى    وظهر جلي ا يف ومن ابعهر،   الصيابة
ِ                 ى       ى              وجماهداف  وراضاف  ع ارد يف الش ر ، أو القول  أبن  للدين حقيقة  وشريعة ، قال هللا اعاىل:                                          

سورة { ]َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه}

 رن مم ام يل}: لزوم ما جاء يف شريعة النيب وقال اعاىل يف وجوب  ،[3األعرا :
 .[12اجلاثية:سورة { ]ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

َّ
                                           

 (.11/221) سان العربل( 1)
 (.215لتعريفاف ) ا( 2)
 (.2/1133شا  اصالحاف الفنون )ك (3)
 (.1111لعبد املنعر احلفه )            ُّ   َّ ملوسوعة الص وفي ةا( 3)



 

   

ٍ رف الص وفي ة ُ                            ُّ   َّ       جيدر  بنا الت عريج على أقسام الص وفي ة، فقد واعدادها،                          ُّ   َّ وقبل احلديث عن ال   
            ُّ   َّ                                          يف أقسام الص وفي ة، فهر ليسوا على حال  واحدة، فمن اقسيماهتر:                اختلف املتقد مون

 :  أهنم ثالثة أقسام:                  الس ه ر و ر د ي  و   ع       اهل ج ويري قول الثة أقسام، و إىل ث          الص وفي ة        من قس م       أوال 
 .املتشبه ابلصوفية -املتصوف  -الصويف 

ْ                                                  عند اهلُْجدويري: مدن فده عدن نفسد  وعداش ابحلدق ، وهدو مدن جندى مدن قبضدة       صويف :   ال -1َّ  ُ      
َ َ ْ ِ    السُّْهَرَوْرِدي      عند   و                               الٍبائر واا صل حبقيقة احلقائق.  ْ                صاحب الذ وف.     هو:     ُّ

ويري       تصو ف:امل -2 ْ     عند اهل ج   ُ                                       من حياول الوصول إىل مقام الص ويف عن اريق هو       
ُ َْ   ى        اجملاهداف، حم  ت ذا  ابلص ويف. ُ                وهو صاحب  العلر، املتٍلر  إىل حال الص ويف.                         ُ         

ويري من يتشب   ابلص وفي ة؛ من أجل املا فهو:                متشبه ابلص وفي ة -3 ْ                   ُّ   َّ             عند اهل ج   ُ            ل والث روة      
ِ                  ٌ     ُّ   َّ          واجلاه والع ر ض الد  ند ي و ي ، وليسي ل  معرفة  ابلص وفي ة والت صو   َْ   ِ      َ ر و ر د ي  ،          َ  َ َ ْ ِ    وعند الس ه   ْ هو صاحب         ُّ

                                                              ى             اإلميان، وهو من اختار التشب  هبر يف سلوكهر دون ابريهر من الٍوائف حمبة  هلر، وإن كان 
ر ا يف القيام مبا يقومون ب ، إال  أن   معهر حمبة  هلر. ف . ،     ٌ مث علر   ،                ٌ أو ل التصو  إميان     ِ  ى                                          ى      مقص   ٌ  مث اوف       

ر و ر د ي       َ فجعل   َ َ ْ ِ    الس ه   ْ الصويف الذي وصل إىل اباية       ِ منزلة   :مبنزلة بل املنزلتل       َ املتصو       ُّ
 .(1)وفية         للص                                      الذي ال ال يتصبط يف ظلمة النفس مر حب    ِ            واملتشب   ،التصو 

 إىل ثالثة أقسام: ¬ابن تيمية  شيخ اإلسالم       قس مهمكذلك و 

يف اجملتهدين:  يف ااعة هللا اعاىل، وجتري عليهر أقوال العلماء                           صوفي ة احلقائق: وهر اجملتهدون -1
ٌ  ُ   َّ         ُ                                          ُّ   َّ فمنهر سابق  م قر ب، ومنهر م قتصد، ومنهر ظاع لنفس ، كما كان احلال يف الص وفي ة  األوائل.          

ْ                                 ى         صوفية األر اف: فهر الذين و ق ف ي  عليهر الوقو ، وأصبح التصو  مصدر ا ملعاشهر. -2  َ  ِ ُ                          

 .(2)                                                      : وهر الذين اقتصروا على إظهار الت صو  يف لباسهر وهي اهتر             صوفية الر سوم -3

                               ى      ى                                   جند يف عير التقسيماف السابقة داللة  واضية  على أن  املنتسبل للتصو  يتفاواون يف 
ر من التصو ، وضقيق هر مل ِ                  ِ     درجاف  اصو فهر، وابااهت                 ِ                                  عىن الت صو  الذي يد عون . وهذا ما     

 سيظهر معنا.
                                           

 وما بعدها(. 1/11وار  املعار  )عو (.55( انظر: كشف ا جوب ) 1)
 (.11/13مو  الفتاوى )جم( 2)



 

   

 إىل أربعة أقسام:                        وهناك من قس م الص وفي ة       اثني ا:

ُ             العام ة : هلر من علوم الشريعة ظاهر ها، ويقال ل  -1                          ُ ُ     ُّ   علر  الر سوم                              ، وال يكون إال  ابلت علر   
 الل واحلرام من .   ُ          ر، ي كشف ل  احل        والت علي

ُ                        ُ             اخلاص ة : هلر من علوم الشريعة ابان ها، ويسم ى:  -2 َ         علر  الباان وعلر  التأويل                  َ وهو  :  
                َ ُّ  ال ابلعلر والتد ع ل ر.                 ُ                        راد من الر سر. وي درك علر الباان هبداية هللا     ُ الدم  االاال  على حقيقة 

ُ                             علوم الش ريعة علر  اإلهلام والعلر  الل د ين  والوهيب ، وحيتوي على معان      ُ                خاص ة  اخلاص ة: هلر من  -3 َّ     ُ             ُ                
ْ                                ال يقدر أن  يعم  عنها من اا لر عليها، وهو  ُ          ع ل ر  الن بو ة                                                 ، الذي ال جيو  كشف  وال إااعت  وال اد عا ه. ِْ 

    ُّ                   ُ                                         خوا   هللا اعاىل يف أرض ، ورمحت   يف بالده وعلى عباده، وهر األقٍاب واألبدال  -4
                                                                                 ألواتد وابريهر، هلر من علوم الشريعة، وهلر علر خا  : وهو علر متضم ن ملا وراءه من العلوم، وا

ٌ                      وال يقدر على وصف  أحد ، وال يعلر ماهيت  أحد ، بل ال ماهية ل ، وهو                      ٌ  .(1)علر الرسالة                   

َّ

                                              ِ            ِ                  لقد ام  هللا اعاىل االف اف واالختال  يف باف  كثرية، لسوء  ابعاا  وشر   باثره على األفراد 
 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}واجملتمعاف، قال اعاىل: 

 ىبيب نب مب زب رب}، وقال اعاىل: [115بل عمران:سورة { ]هت مت خت
سورة { ]ىفيف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت

                                                     اخلرواب عن الس ن ة واجلماعة يف أصل أو أكثر من أصول الدين "و: فاالف اف ه .[153األنعام:
 .(2)"االعتقادية منها أو العملية

َ             أصول  أهل الس ن ة               ُّ   َّ ُ فلما خالفي الص وفي ة   يف كثري من عقائدهر وعباداهتر،  واجلماعة    
                    ى       ى      ى                                               واختذف لنفسها مرجعي ة  ديني ة  ُمالفة  ملا جاء يف الكتاب والس ن ة الصييية: من كشف واوف 

َ                                 واابا   لشيوخهر، وخالفوا الص وفي ة األوائل  يف وصااهر بلزوم الكتاب والس ن ة  نشأت فيهم                             ُّ   َّ       
                              الطرق الص وفي ة يف القرن اخلامس   ع        ع                                   ات  املخالفة  الب د عي ة، واليت انتظمت فيما يسمش اجلماع

                                           

(، ط: 331،332، ف: عبد القادر أمحد عٍا ) للسان الدين بن اخلٍيب نظر: روضة التعريف ابحلب الشريف،ا( 1)
 بدون اتريخ ابعة. -دار الفكر العرر 

 م(.2112لراض، الٍبعة الثانية )ا -(، ط: دار اشبيليا1/23راساف يف األهواء والفرف والبد  لناصر العقل )د( 2)



 

   

َ       وقيل يف هذا املعىن: "إَّنا د خلتها ، اهلجري ُ     املفاسد  واٍرقي  إليها البد   من  -      ُّ   َّ  أي الص وفي ة  -                                   ْ        ُ      
َ                 ، واد ع وا الدخول  في  من ابري سلوك                                             جهة قوم   خ رف أ ماّنر عن عهد الر السلف الصا           َ       

شرعي وال فهر ملقاصد أهلها... ح ى صارف يف هذا الزمان األخري كأّنا شريعة أخرى ابري ما 
"أاى هبا حممد 

(1). 
ٍ رف الص وفي ة ِ  ُ                     نظمة  ااف  أ سس وقواعد، اقوم على كم                              ُّ      ُّ   َّ وقيل إن  أول من وضر نظام ال         

ٍ رف  فانتقلي  ،(2)                               ُّ  ُّ       ُّ               التسلسل واخلالفة املتوارثة؛ هو الص ويف  اإليراين  حمم د أمحد امليهه ُ  ال    ُّ   َّ  الص وفي ة    ُّ 
ٍ   ،من إيران إىل املشرف العرر من خالهلا إىل ابقي         ْ وانتشرف   ،رف يف العراف ومصر           فظهرف ال

 .(3)دول العاع اإلسالمي
         ُّ   َّ                                               ُّ   َّ  الٍرف الص وفي ة قبل الر كمنهج علمي  من خالل ما صن ف  علماء الص وفي ة وجاء اكر 

و يري وابريهر، من وصاا وبداب جيب أن يتيل ى هبا املريد  ي واهل ج  ٍ وسي والق ش ري  ْ  ِ                                               األوائل: كال  ُ     ْ  َ  ُ       ُّ            
                                                                             مر شيص  ورفقائ ، ووضعوا مناهج ألحوال وسلوك العارفل، دون االنتساب لٍريقة حمد دة.

ٍ ريقة           وقد بو ب ا  ُ                                                       َّ     لق شريي يف رسالت : )ابب اكر مشايخ هذه الٍريقة(. ويقصد هبا ال
    ُّ   َّ               الص وفي ة دون ضديد اسر.

ا انقسمي إىل اثنيت عشرة  ٍ رف الص وفي ة يف بداية نشأهتا، وأّن  ويري عدد  ال َ     ُّ      ُّ   َّ                                           واكر اهل ج          ْ  ُ       
: الذين يذهبون إىل احللول واالمتزااب، يعه هبا احللولية - منها اثنتان من أهل البد "ِ      ف رقة: 

جية: الذين خرجوا عن دائرة الشر  َ ٌ      ٌ      ُّ                           وع ش ر ة  صادقة . وكل  واحدة من العشرة هلا اريقة   -                                    واحلال   َ  َ 
ٍ رف  االثنيت عشر مدارس   . وكاني(4)"كاملة، ومذهب دقيق يف اجملاهداف واملشاهداف َ  هذه ال                 ُ  ُّ       

ِ       أب اء علماء الص وفي ة األوائل كاجل ند ي د ي ة و  ٍ يد ف ور ي ة وابريها.    ُ الدم                ُّ   َّ            ُ َ ْ  ب ي ة وال ُ   ِ          ياس   ْ َّ        ِ  ِ    

َّ

                                           

 ه1331(. ط: دار ابن اجلو ي، الٍبعة الرابعة 1/151العتصام للشاايب، ف: حممد الشقري )ا( 1)
                قيل كان: أشعرا   .لقدوة، الزاهد، شيخ خراسان، ابن أر اخلري حممد بن أمحد امليهه، الصويف هللا فضل ،أبو سعيد( 2)

ٌ        ٌ صوفي ا، ل  كراماف  وأحوال   انظر ارعت  يف: سري أعالم  ، ول  اسر وسبعون سنة.م ةويف: بقريت  ميهن  سنة أربعل وأربر . ا                
 (.5/316) (، وابقاف الشافعية11/622النبالء )

م. جاء اسر 2113ة الثالثة الكويي، الٍبع -( ط: ععية إحياء ال اث اإلسالمي339نظر: الفكر الصويف ) ا (3)
       ُ    ى                                  امليهه م صيف ا في  إىل امليهمي وابع  بخرون يف الر.

 (.215و 161شف ا جوب ) ك( 3)



 

   

                                     أدف لظهورها وانتشارها، ومنها ما يلي:                              كان لنشأة الٍرف الصوفية أسباب 
ِ             عدم االلتزام بتعالير  الكتاب والس ن ة وفهر  السلف الصا  -1                      ِ  لنصو  الشر .                   

ُ                      اإلحجام  عن الب العلر الشرعي الصييح، وأخذ  العلر من األصاابر دون  -2                                  ُ     
 الراسصل يف العلر.

ُ      العمل  ابألحا -3 ُ    ديث الضعيفة واملكذوبة، واصييي ها واخ اع ها               ُ          ُّ   بدعوى الر  ى  ها    ُ ونشر                             
 واهلوااف.

ابلتفسري بال علر وال أصول شرعية، كقوهلر:                                 القول يف كتاب هللا اعاىل وسن ة نبي  -4
 . ويل النصو  مبا يتوافق مر أهوائهر ومعتقداهتر، واحلقيقة والشريعة، واإلشاري

ُ           ُ   واألخذ  منهر وارعة    وأهل الكتاب والفالسفة، من: الباانية     ُ            ُمالٍة  أهل الض الل -5     
ُ           ُّ   َّ كتبهر، فقد ع ر  بعض الص وفي ة : كأر عثمان املكي يف ل أهل الكتاببكثرة اس شاده أبقوا            

 )قوف القلوب(.

ٍ رف واالنصيا  ألقواهلر، -6  دون النظر بعل البصرية والعلر.                                            التقليد األعمى ألشياخ ال

                  ِ                                                  ادعاء الكشف واإلهلام  واهلوااف، واالعتماد على الر  ى واملناماف يف التشرير. -7

                                                              يف األشصا  والت عصب املذهيب للٍريقة، واخ ا  الكراماف واملبشراف هلر.      غلو  ال -8

ٍ رف، والقول ابلن جاة من النار وضمان اجلن ة لألابا ، من  -9                                                                            اد عاء اخلريي ة يف هذه ال
ُ                                       خالل نسج اخل رافاف، واألسااري، عن اريق املناماف، واهلو                         ملعاريج اليت ابش ر بذلر.ااف، وا         

ٍ رف من  -11 ُ           ُّ                                                  ُّ      اابا   اهلوى، وحب  الدنيا واملال والرًئسة والشهرة، فقد اابتىن منتسبو ال     
ر اب  من قبل املريدين والزائرين لألضرحة واملزاراف، وحصلوا على املكانة  ُ                                                              الن ذور والص دقاف اليت خت   َ  ُ                   ُّ   

ٍ ريقة و                  نو اب  وأاباع .                                                     الديني ة واالجتماعية املرموقة اليت اكون لشيخ ال

ِ  البٍالة  والت واكل  والكسل ، بتسهيل   -11         ُ        ُ ٍ  لاألوقا  اليت اوقف       ُ           اخلانقاواف           ِ رف، وبناء    ُّ ل
ُ         ، واوفري  س ب ل املعاش فيها للمريدين؛ اليت شجعي كثري ا من الك ساىل على (1)    ُُّ  والر ب ط واا      والز   ُ ُ                                    ى          ِ       

 االلتياف هبذه الٍرف.

                                           

وأصل  املكان الذي يرابط في  اجملاهدون يف سبيل هللا يف        ُُّ           (. والر ب ط عر رابط: 11اخلانقاواف سبق اعريفها ) ( 1)
(. والزواا عر 611و 561، انظر: اخلٍط املقريزية )    ُّ   َّ        الص وفي ة ومنزهلرا على بيي  ى م   َ ل                            َ الثغور، مث بعد الر استصدم ع  

ٌ       ٌ  ُ                                                             ُّ   َّ        اوية وهي: ركن  يف مسجد أو دار  مستقلة  ا قام فيها الص الة، واعقد حلقاف الدرس والذكر. انظر: املوسوعة الص وفي ة لعبد                ٌ              
 (.1111املنعر احلفه ) 



 

   

َّورََّّ -12 َّمصاحلهم َّلدمة َّالمَّرق َّهلذه َّبعضَّالدَّول ََّّ َّدعمَّ َّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ  َّ َََّّّ َّ َََّّّ  َّ َّ َّواالقتصادية.ََّّ َّالسياسية َََََََّّّّّّّؤاهَّم َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ  َّ ََّّ
َّجليََّّ َّهذا َََّّّ َّويظهر َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َّاملماليكَّابلمرقَّالصَّوفيَّةََّّ َّدولة َّأمراء َّاهتمامَّ َّمنَّخالل َََّّّ َّا  َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّوالعنايةََََّّّّ ََََََََّّّّّّّّ َّومنتسبيها، َّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ

َّالتََّّ َّاملستشرقونَّلدراسة َّاليتَّأوالها ََََّّّّ َّالشديدة ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّصوفَّسابقَّا،َّودفاوةََََّّّّ َََّّّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ َّ َّ َّاملؤسساتَّالدََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّوليةَّأبقمابََّّ
 صوفَّيفَّالعاملَّاإلسالميَّيفَّالوق َّاحلال.َََّّّ َّالتََّّ

َّ َّالمََََّّّّ َّةََّّسيمرَّ -13 َََّّّ َّرقَّالصَّوفيَّةََّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َّيفَّبعضَّالدولَّاإلسالميةَّعلىَّاملؤسساتَّواملراكزَّالعلميََََّّّّ َََََََّّّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ ة،َََََّّّّّ
َََّّّ َّاَّأدىَّإىلَّتعزيزَّماانتهاَّواخنراطَّبعضَّمنتسيبَّتلكَّاملؤسساتَّيفَّالمرقَّالصَّوفيَّةَّ َّممََّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ(1).َّ

َّ

ٍ رف الص وفي ة                         ى      ى  يف اجملتمعاف اإلسالمية اراباا ا وثيق ا                                  ُّ      ُّ   َّ ارابط ا اثر اليت جنمي عن انتشار ال
جملتمعاف                 ُّ                                                 أبسباب نشأهتا، فكل  سبب أد ى إىل نشأهتا كان ل  عظير األثر على األفراد وا

 اإلسالمية، فمن باثرها:
ٍ رف: كعقيدة االضاد واحللول، ووحدة  -1 ِ                                                             نشر  العقائد  الباالة اليت اعتقدها هذه ال         ُ   

                      ُ        والقربن وابريها، والد عوة  لوحدة  ، وعقائدهر الفاسدة يف األولياءالوجود، واحلقيقة ا مدية
                                                     األدان والت سامح الد يه النااج عن القول بوحدة الوجود.

ُ       صر   العبادة لغري هللا اعاىل، ونشر  األعما -2                          ُ                                    ل واألقوال الش ركية: كالٍوا  ابلقبور   
، واالستغاثة ابألمواف واألقٍاب، ودعائهر. واألضرحة، والذبح والنذور هلا، والتوسل ابألولياء

ُ         ُّ   َّ وقد يصل األمر بسفهائهر أن يسجدوا هلر، كما جاء يف فعل بعض ج ه ال الص وفي ة يف مصر                                                        
عون  ويقيمون عنده املوالد (2)ةيسنفعند ضريح السيدة  ْ                         الذي ي د   َ     (3). 

                                           

 م.2115الراض، الٍبعة األوىل -وما بعدها(، ط: كنو  أشبيليا 15لعبد هللا السهلي )                ُّ   َّ نظر: الٍرف الص وفي ةا( 1)
َّالذيَّالَّمزيدَّبنَّأيبَّطالبَّبنَّعليَّ(َّنفيسةَّبن َّاحلسنَّبنَّزيدَّبنَّاحلسن2) َّكان َّمنَّالصالحَّوالزهدَّعلىَّاحلدَّ ،ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ

َََّّّ َّوََّّعليه،َّ ََََّّّّ َّأبوهاَّاملدينةََََّّّّ  َّلَّ ََََََّّّّّّ َّ َّللمنصورَّمثَََََّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ وحتول َّهيَّمنَّاملدينةَّإىلَّمصرَّمعَّزوجهاَّالشريفَّإسحاقَّبنَّجعفرَّبنَّحممدََّّعزله،َََّّّ
َّوماجتنيَّ،الصادق َّمثان َّسنة َّرمضان، َّشهر َّيف َّمبصر، َّتوفي  َّمث َََّّّ َّالصَّوفيَّةَّافيهََّّ َّ َََّّّ َّلَََّّّ َّأََّّ،  َّ َّوزََََّّّّ َّ َّأنََّّعموا َّقاهاَََّّّ َّعند الدعاء
َّ َّمستجابََّّ ََّّ ََّّ الدرَّاملنتورَّيفَّطبقاتَّرابتَّ(،َّو11/116َّ.َّانظرَّترمجتهاَّيف:َّس َّأعالمَّالنبالءَّ)وهذاَّمنَّالبدعَّوالرافاتَّ،َّ
َّ.(521،َّلزينبَّالعامليَّ)صالدور

َّ(.11/116نظر:َّس َّأعالمَّالنبالءَّ)(َّا3)



 

   

ٍ ر ف الص وفي ة، -3 ِ                                ُُّ      ُّ   َّ  انتشار  اجلهل  والبٍالة  واخلرافاف  يف اجملتمعاف اليت استيوا عليها ال          ِ         ِ      ُ       
، (1)"ة رسول        هللا وسن        ُ  كتاب                  ، وما اإلسالم إال       ٌ وضاللة         ٌ وجهالة           ُّ   َّ       ٌ مذهب الص وفي ة بٍالة  "وقيل: 

َ  ا ك ر  "فقال:  يف اعقيب  على صاحب كتاب حلية األولياء ¬ومنها ما اكره ابن اجلو ي   َ  َ
ُ           َّ       ى      ا  عها املبتدئ  القليل  العلر فظن ها حسنة  فاحتذ    َ        ُّ   َّ          ُ        أشياء  عن الص وفي ة ال جيو  فعل ها، فرمب        ُ  .(2)"ااه            

َ                      ُّ   َّ                                         وهذا دليل  على مت ك ن اجلهل من منتسيب الص وفي ة فهر ال يتثب تون من األخبار املنقولة إليهر.       ٌ          

ُ     صر   الن اس عن القربن  الكرمي والس ن ة  الص ييية والعلر  الصييح، وفتح  ابب  -4              ِ                 ِ               ِ                  ُ   
                              لبااه يف نصو  الكتاب والس ن ة.ا التأويل

ُ              اعبيد  الناس لغري هللا  -5            ِ                                ى          ، والر  لزام  املريدين ااعة شيوخ الٍريقة ااعة  عمياء يف  ¸    
ر  جون عليهر االنتماء إىل ابري اريقتهر، قال  ُ  ِ                                      كل  ما يقولون، واالنقياد  الت ام  هلر وألفكارهر، وحي                          ِ                      

ْ      ِ              أن ينتسب إىل مذهب من  ليس م ن هذه الٍريقة    ُ        ويقب ح ابملريد"القشريي:                    "(3). 

ي                        لقي نفس  بل يدي  كاملي        ُ   أن ي            م يف حق        فالال  "من أقواهلر يف أدب املريد مر شيص : و 
 .(4)"           َ ل  وال إفادة          َ وال عٍاء              َ ل  وال إرادة                        َ بل يدي اباسل  ال اختيار  

ِ                 صر   الن اس عن األاكار الصييية: اببتدا   أاكار  وأحزاب   -6                                  ُ                   وأوراد  ابالة لكل    
ِ                            ِ               اريقة، وإلزام هر هبا، وارايب  األجور العظيمة عليها، وإقامت ها بٍقوس معينة              ِ            (5). 

يف ضقيق كراماهتر                        َ ْ ُ      يف اإلخبار ابلغيب وما يف األ ند ف س، و  والشياال        ُ       االستعانة  ابجلن   -7
 املزعومة: كاإلايان بٍعام ليس يف حين  أو ليس من نتااب البلد. كما يلج ون هلر يف السير والشعواة.

ُ                        الت عل ق  ابخلرافاف، من خالل القصص  -8  والروااف املكذوبة يف أوليائهر.       

ُ        افريق  واشتيي  املسلمل -9        ُ  ُ                                         يق هر إىل أحزاب  وعاعاف، والر ابنتساهبر لٍرف  ، ومتز     
            ش ى  منقسمة.

ٍ رف  الص وفي ة -11 ُ     ُّ   َّ ال    ٌ                                         ُ ثغرة  عظيمة يف اجلسد اإلسالمي، ينفذ من خالهلا أعداء      ُّ 
، وعدم اكر أحوال املسلمل       ُ                 ُّ   َّ    ُ  ُ           ، فقد أ خذ على علماء الص وفي ة عدم  ن صرة املسلمل(6)اإلسالم

                                           

 (.14/125رثنَّللقرطيب،َّ)لجامعَّألداامَّالق(َّا1)
َّ.(م2112)ب وتََّّ-(،َّط:َّدارَّالاتابَّالعريب27تابَّصفةَّالصفوةَّالبنَّالجوزي،َّت:َّخالدَّالمرسوسيَّ)ص(َّك2)
 (.512( الرسالة القشريية ) 3)
 .(م1913)(، الٍبعة: األوىل 126( اهلدية اهلادية إىل الٍائفة التيجانية  مد اقي الدين بن عبد القادر اهلالل ) 3)
 يف الفصلل التاليل  ان هللا.                        ُّ   َّ ( سيأخ افصيل األاكار الص وفي ة5)
 وما بعدها(. 99لعبدهللا السهلي )                   ُّ   َّ ( انظر: الٍرف الص وفي ة6)



 

   

 .(1)يف م لفاهتر هرأعداءوويالهتر اليت عاشوها يف حروهبر مر 

                   ى            فم ما مر  معنا بنف ا يت ضح لنا:
ٍ رف الص وفي ة ُ                                َ                 ُّ   َّ اخلٍر  العظير  الذي أحاط ابجملتمعاف اإلسالمية جر اء  نشأة ال        ُ ، وأدى إىل    

ُ                      إضعا  األمة اإلسالمية، وف ش و  اجلهل والبٍالة فيها، ومتزيق  حل متها إىل اوائف متعددة    ُ                          ُّ  ُ  ُ                     
 املشارب والعقائد.

ُ                      ُّ   َّ       ى                ى          وسيأخ الحق ا مزيد  بيان  ألكثر الٍرف الص وفي ة أاباع ا وأوسعها انتشار ا يف العاع           ى     
ٍ رف  ِ         اإلسالمي، واليت اعد  أمهاف  ال    ُّ   َّ                                           الص وفي ة، ومنها انقسمي واعددف ابقي الٍرف واليت ابلغ                       

 .(2)                                             ُّ   َّ                         ا ال  يف ش ى بقا  العاع، وقيل إن أعداد الٍرف الص وفي ة أبعداد املشايخ املنتسبل هلا

َّ

ٍ رف الص وفي ة                                              جيدر بنا الت عريج على أهر املصٍلياف املتداولة يف                              ُّ   َّ وقبل الشرو  يف اكر ال
ٍ رف، وا عتم من األصول اليت اقوم عليها، وال يسعنا إال  معرفت ها واإلمل  ُ               ام  هبا لتتضح لنا              ُ                                               ُ        هذه ال

 الصورة كاملة:
        رق عات:    ع الرم  اخلرقة و  -1

 .(3)(لثوب إاا شققت قي ا                              الثوب، واخلرقة املزقة من . وخر    ِ ف   َ ر             ِ القٍعة من خ  ) اخلرقة هي:
           رق عاف: هي     ُ الدم  ، و يف الثياب (4)(ر ب  اخلرف أو القٍر        ما يرق  )                     رق عاف عر مرق عة هي:    ُ الدم  و 

ُ                        الذي اشتهروا في  من قبل، ولقد قل  أو انعدم ل ب س  املرق عاف يف الوقي احلال             ُّ   َّ من لباس الص وفي ة  ُْ                                            
                                         ُّ   َّ                                    ما يلبس يف املناسباف واالحتفاالف واملوالد الص وفي ة وهي اعبري يرمز للصوفية وللزينة فقط.عدا 

       اخلاص ة(                     ، وعز  العامة، وال  ، و ينة األولياء                    ُّ   َّ رق عاف هي: )شعار الص وفي ة    ُ الدم  و 
ويعه ، (5)

ة؛        للصاص                     سها، بينما هي ال   ْ ب                                   ُ ة حيث حي مهر الناس ويوقروّنر بسبب ل         للعام         ا عز           بذلر أّن  
                                           

 م(.2116القاهرة ) -(، ط: مكتبة ابن عباس 222لعبد الرمحن الوكيل )                  ُّ   َّ انظر: هذه هي الص وفي ة( 1)
 (.1111لعبد املنعر احلفه )                  ُّ   َّ نظر: املوسوعة الص وفي ةا( 2)
 (11/13) سان العربل( 3)
 (.1/365ملعجر الوسيط )ا( 3)
 وما بعدها(. 65شف ا جوب ) ك( 5)



 

   

 .ة ويساووّنر هبر ويلوموّنر عليها                   ألّنر يشبهوّنر ابلعام  
َ  وقيل:  يي اخلرقة خرقة: ألن  الشبلي كان أو ل  من ل ب سها، وكان كلما لبس شي  ا خ ر ف    َ  َ َ      َِ                       ى                                           

ُ            ِ                       ُّ   َّ ا ليعيب  فال يتكم، فقل ده أاباع   فكانوا خير قون ثياهبر، مث اشتهرف الص وفي ة        ى في  موضع     ُْ   بل ب س                               
َ     اخل ر ف و   ِ         رق عاف.    ُ الدم   

ِ                                                                     ول ب س  اخل رقة هو اراباط بل الشيخ واملريد، وضكير من املريد للشيخ على نفس ، فيسلر     ُ  ُْ  
                                                                ُْ   سلر لرأي ، ويعمل ب  يف عير اصاريف ، فهو كالولد بل يدي والده. ويف ل ب س نفس  إلي ، ويست

ِ                        اخل رقة معىن  للمبايعة اليت اتر  بل الشيخ وأاباع ، واخل رقة نوعان: خرقة اإلرادة: ِ        ى                                        وهي للمريد   
ُ  وبلباس هذه اخلرقة ينال  املريد   .           ُّ   َّ للمتشب  ابلص وفي ةاحلقيقي، وخرقة التمك: وهي        ُ    َ          بركة  شيص  حل                     

ها، ومن خالل إلباسها للمريد يد ند ف ذ  الشيخ ببصرية  إىل ابان املريد  ُ                            يتناوهلا من يده أو يد ل ب س   إا   ُ  ْ َ                                   ُ  ِْ ُ                    
ُ                                           فيعلر  ما حيتااب إلي  يف سبيل ال قي يف مقاماف التصو      (1). 

ْ                 ويد عون أن  لبس اخل ر ف  هو من سنة النيب   َ  ِ                  ابحلديث الصييح والذي يقول:  ، مستدلل
بثياب فيها مخيصة سوداء صغرية، فقال: من ارون نكسو هذه؟ فسكي القوم،  أخ النيب »

مل، فأخذ اخلميصة بيده فألبسها وقال: أبلي       ُ خ هبا ض      ُ ، فأ  (2)قال: ائتوين أبم خالد
         م  خالد      َ   اخلميصة  أل وابستدالهلر يف هذا احلديث يقيسون إلباس النيب  .(3)«وأخلقي

ٌ                     ُ                لباس الشيخ اخلرقة للمريد، وهو قياس  فاسد  ال صي ة في . وهلر يف ل بس اخلرف أسانيد       ٌ                                  
 .والنيب   مكذوبة يصلوّنا ابلصيابة

ر و ر دي:  َ َ ْ     ومن الص وفي ة من ال يلبس اخلرقة، وال يلزم هبا مريدي ، قال الس ه   ْ ُ    )فمن يلب س ها        ُّ   َّ                                             ُّ  َ       – 
ٌ                             ُّ               فل  مقصد  صييح ، ومن ال يلبسها فل  رأي ، وكل  اصاريف املشايخ  -أي اخلرقة واملرقعاف      ٌ        

                                           

املنعر احلفه )   عبدل             ُّ   َّ واملوسوعة الص وفي ة(، 2/366(، ولٍائف األعالم للقاشاين )1/112عوار  املعار  )( انظر: 1)
 .(932و 936

      َّ                 َّ                            بن أمي ة بن عبد مشس األموي ة، مشهورة بكنيتها. ولدف أبرض  بني خالد بن سعيد بن العا   ُ ة   َ م   َ أ   ،       ُّ     ( هي أم  خالد2)
َ                                     ُّ  احلبشة، وق د م  هبا إىل املدينة وهي صغرية، مث ازوجها الز بري  ِ موسى وإبراهير  :روى عنها                         ى       ى   بن العو ام فولدف ل  عمر ا وخالد ا.        ُ 

(، 2/126الكمى البن سعد )انظر ارعتها يف: الٍبقاف  .، وعبيد هللا بن عمربن العا  ابنا عقبة، وسعيد بن عمرو
 (.1/22وأسد الغابة البن األثري )

 (.5223( رقر )3/1326ابب اخلميصة السوداء ) -، كتاب اللباس أخرج  البصاري يف صييي ( 3)



 

   

 .(1)    ٌ                     حممولة  على السداد والصواب(
 علش القول بشرعية لبس اخلرقة: واجلماعة                رد  أهل الس ن ة

عاف، وادعائهر نسبة الر لباسهر للصرف واملرق        ُّ   َّ على الص وفي ة واجلماعة                 أنكر أهل الس ن ة
َ  ُّ                       ، وقد استشنعوا هذا الصنير منهر، فهو يد ع د  من لباس الش هرة ويدخل وللصيابة  للنيب   ُ                                     

رقة              ِ وأم ا لباس اخل  ": ¬ابن ايمية                                          الناس ابد عاء الزهد والفقر. قال شيخ اإلسالم  ُ ة  في  مراءا
ٌ     ُّ           ى ُ     ى        اليت يل ب س ها بعض  املشايخ املريدين، فهذه ليس هلا أصل  يدل  عليها داللة  م عتمة  من جهة                                  ُ       ُ  َْ      

 .(2). وليس يف احلديث الذي يستدلون ب  دليل على الوج  الذي يفعلون "               الكتاب والس ن ة
                                                      وأنكر ابن اجلو ي: عليهر لبس اخلرف واملرقعاف ألمور  أربعة:

       ُ                                          سلف وع ا  ثر عنهر، وإَّنا كانوا يرقعون ثياهبر للياجة أّنا ليسي من لباس ال -َّأ
                       والضرورة ولشد ة فقرهر.

ِ      أن  يف لبس اخل رف و  -َّب َ                             رق عاف ادعاء  الفقر والع و  ، والواجب على اإلنسان إظهار     ُ الدم               َ           َ           
 نعمة هللا اعاىل علي .

ُ                                         ُ             في  إظهار  ما ليس ابإلنسان كالز هد وارك الدنيا، وقد أ مرر بس  الر. -َّت          

 .(3)                                             املتزحزحل عن الش ريعة، ومن اشب   بقوم فهو منهر ٌ              أبهل البد        ُّ في  اشب   -َّث

                       اخل ل و ة أو األربعينية: -2
ا: )حمادثة  الس ر   مر احلق  حيث ال أحد  و             ُّ   َّ ويعرفها الص وفي ة ٌ    أبّن                    ِ       ُ           ) ٌ  ال م ل ر  َ  ُّ          واد ع د  اخللوة أو  .(4)  َ َ   ُ  

  ُ        َّ                               ُّ   َّ                                  الع زلة أهر  مقوماف الت صو ، وقد قام هبا الص وفي ة منذ بداية نشأة التصو ، وكاني من 
ُ                        ُ              وصااهر لبعضهر البعض، قال القشريي فيها: )والب د  للم ريد يف ابتداء حال  من الع زلة عن أبناء     َّ  ُ                                         

ِ    ُ جنس ، مث  يف ّنايت  من اخللوة؛ لتيق ق   أب   َ     ى       ، وقال اا النون املصري: )ع أر  شي  ا أبعث (5)نس (                               ُّ                            
 .(6)لإلخال  من اخللوة(

                                           

 (.1/116وار  املعار  )ع( 1)
 (.11/212ظر: جممو  الفتاوى )ان( 2)
 (.123)  نظر: البيس إبليسا( 3)
 (.163تعريفاف ) ال( 3)
 (.116رسالة القشريية ) ال( 5)
 (.112رسالة القشريية ) ال( 6)



 

   

ُ                                                     واعتم اخللوة هي: أو ل  س ل ر الوصول للغاية اليت يرجوها الص ويف، وهي الفناء يف هللا    ُ                    ¸ ،
 وهي وسيلة احلصول على الكشف وبلوغ درجة الوالية، واالاال  على األمور الغيبية.

الزواا أو اخلرائب أو السياحة يف األرض وسكىن الصياري  وقد اكون خلواهتر يف
 يف ابار حراء قبل البعثة.                                              والكهو ، ويستدلون على وجوب اخللوة بتين ث النيب 

يف قول هللا اعاىل:                              ى                       وأم ا ضديدهر للصلوة أبربعل يوم ا فيتصذون  من قصة موسى 
. [51البقرة:سورة { ]مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}

 الر كثرية ال ضصى.هتر يف ومروا
   ع                        وي رد علش هذه االستدالالت ابآليت:

   فلر يكن هو عن أمر  شرعي  أ م ر ه  هللا                  أما ضن ث الن يب    ُ َ  َ ¸ ب ، وع يتعبدر هللا                           َ 
؛ بل جاءف النصو  الشرعية اليت انهى عن الوحدة واعتزال                    ب  بعد بعثة الن يب   
                                       قبل الن بو ة: إن كان شرع  بعد الن بو ة               فإن  ما فعل  "ابن ايمية:  . قال شيخ اإلسالم(1)الناس

ْ                 ع يصعد  بعد الر إىل ابار                                                       فنين مأمورون ابا باع  في ، وإال  فال. وهو من حل نب أه هللا       
ُ            حراء وال خلفا  ه الر اشدون                         ما يدل  على عدم مشروعية  وصيابت   ، ويف فعل النيب (2)"            

 وبٍالن استدالهلر.        ُّ   َّ فعل الص وفي ة
               ى       ى                                                       ال  أن  هناك نوع ا مشروع ا للصلوة كاالعتكا  يف شهر رمضان، وخلوة العبد برب  يناجي  إ

 تيميد والتهليل املسنون.سبيح والويسأل  ويذكره ابلذكر املشرو : كتالوة القربن والت
                                           ُّ   َّ                         وال يكون هلذه اخللوة أماكن معينة كما اد عي الص وفي ة؛ بل قد خيلو املرء يف داره 

                            ومسجده أو يف أي  مكان مناسب.
 ى        ى               أما ضديد هر للصلوة أبربعل يوم ا اقتداء  بفعل نيب هللا موسى                    ُ ُ        واعظيم هر لألر  ،؛        بعينية، فال      

ا هو يف شريعة موسى ، وقال شيخ            ٌ                   ، وهي منسوخة  بشريعة نبينا حممد ؛                                      دليل علي  يف شرعنا إَّن 
وقد ": يف  ثري هذه اخللواف ابري املشروعة يف فساد العقل واهاب : ¬ابن ايمية  اإلسالم

َ      ج ر ب  أن   َ                 من سلر هذه العباداف الب د عية أات  الشياال ُ                                 ، وحصل ل  انز ل شيٍاين، وخٍاب                       ِ 
        ى اكون وابال   -نتيجة ما حيصل فيها من بد  ُمالفة لليق  -                      . فنجد أن  هذه اخللواف (3)"شيٍاين

                                           

(. فهرسة مكتبة امللر فهد 633ين ) لسعيد القيٍا                      ُّ   َّ وبرا ه االعتقادية والص وفي ة الشيخ عبد القادر اجليالينانظر: ( 1)
 م.1991الوانية، الٍبعة األوىل 

 (.11/226مو  الفتاوى )جم( 2)
 (.11/221مو  الفتاوى )جم( 3)



 

   

 .          ى خيااب  كفاح ا                ن  أحدهر أن  هللا على أصياهبا، فتع يهر اخلياالف واألوهام ح ى يظ
 سلسلة الطريقة: -3

. واسمى (1)(                                                   ُّ   َّ هي: )مبثابة شجرة النسب، ضدد أسال  صاحب الٍريقة من الص وفي ة
، والسلسلة السلسلة نسبة إىل من انتهي إلي : كالسلسلة األدهية نسبة إلبراهير بن أدهر

 الٍيفورية نسبة إىل أر يزيد ايفور البسٍامي، وهكذا.
                ٌ   ُ                                                        ولكل  اريقة سلسلة  ا نسب إليها، واتلى هذه السلسلة حل دخول املريد للٍريقة وأخذ 

 العهد علي  ابلتزام الٍريقة.
ِ           ج علي  السالسل  الص وفي ة  من أجل اثبيي مصادر  الص ويف وجو                     َُّ   ُّ     ُ        ْ                    ِ  هة القي  هذه الٍريقة  ُ   

      ِ                            والس ر   عن شيص  أو القي ر أو اإلمام
(2). 

 ويرد علش هذا القول:
                                                                      أن   ال صية ألسانيد هذه السالسل اليت اد عيها الٍريقة؛ الحتوائها على كثري من 

، فجمير سالسل وعلى صيابت   اجملاهيل، كما يظهر فيها الكذب واالف اء على نيب هللا 
                           ، وهي ُم ا ال يثبي وع يقل ب                            وإم ا أبحد أصياب  والتابعل            إم ا ابلنيب  هذه الٍرف انتهي

ٌ               أحد  من أهل العلر     . وال سند صييح هلا ي عر     ُ                
ٍ رف واا باعها هو أمر  ب دعي ع ارد ب  نصو  الشر ، فيأخذ   ٌ  ِ                                 كما أن  األصل يف هذه ال                                          

َ                     كل  ما يتبر هذه الٍرف  حكم ها، فإن الدين عند هللا      َ م، وأصل اإلابا  أن يكون اإلسال   ُّ                 
                                                                            وخلفائ  الراشدين، واملقبول عند أهل الس ن ة واجلماعة هي األسانيد املوصولة الثابي        للنيب  

 ب  الشريعة. رواهتا، واليت يثبي فيها التلقي لألحاديث النبوية، وهي ُما حفظ هللا 
           الس ج ادة: -4

ٍ ريقة واحلقيقة، ومن ع يكن                   ُّ   َّ )من املصٍلياف الص وفي ة                                                           وهو: من يستقير على الش ريعة وال
                                        . ويقصدون هبا: اجلهة اليت يلتزمها الص ويف يف (3)                        ى      ى  كذلر ال يسمى سجادة إال  ر  ا وجما  ا(

                                                                                     املسجد أو الرابط أو الزاوية، و اوية كل  واحد هي ه   الذي خيتص  ب ، ولكل  واحد منهر هر  

                                           

 (.1136لعبد املنعر احلفه )            ُّ   َّ ملوسوعة الص وفي ةاانظر: ( 1)
 (.1136لعبد املنعر احلفه )                  ُّ   َّ نظر: املوسوعة الص وفي ةا( 2)
 (.1126لعبد املنعر احلفه )           ُّ   َّ ملوسوعة الص وفي ةا( 3)



 

   

                                       ُّ   َُّ                                ُمتلف. وأصبيي هذه السجادة هي ُما ميي ز الص وفي ة  ب  أنفسهر عن ابريهر، فهر جيتمعون 
 .(1)على سجادة واحدة، وال يتعدى أحدهر على سجادة ا خر

   ع                  وي رد  علش هذا القول:
ُ     ن  ع أيف  يف نصو  الشر  هذا اللفظ هبذا املعىن، وال أصل ل ؛ بل جاء الن هي  عن أب                                                           ِ       

َ          ُ                          املكان  يف املسجد ي صلي في ، فقد ورد عن النيب       ِ       ِ التزام  الرجل   يوان الرجل أن »     ُّ     النهي  عن:      
ليس ألحد من الناس "ابن ايمية:  ، وقال شيخ اإلسالم(2)«املكان يف املسجد كما يوان البعري

عن إيٍان   نر ابريه من  دائما، بل قد ّنى النيب أن خيتص بشيء من املسجد حبيث مي
 ،(3)" في                       من املسجد ال يصلى إال                            ى : معناه أن يتصذ الرجل مكار  كإيٍان البعري، قال العلماء

هرة      الش  ي إىل      ي د     ْ أن   - من املسجد          ى الرجل مكار   يعه: اختاا – وحكمت "وقال ابن حجر: 
فتعل البعد  ،هذه بفاف أي بفاف    ُّ وكل   ،د ابلعاداف واحلظوظ والشهواف                   اء والسمعة والتقي        والر  
 .(4)"ا أدى إليها ما أمكن    عم  

 العهد أو البيعة: -5
ْ ِ                     )حفظ الشيء ومراعاا  حاال  بعد حال، مث استعمل يف املو ث ق الذي يلزم مراعاا ( لعهد:ا  .(5)                       ى                       

واحد منهما اب  ما عنده من صاحب     َّ كل         كأن    ،دة واملعاهدةهو عبارة عن املعاق" البيعة:
 .(6)"وأعٍاه خالصة نفس  وااعت  ودخيلة أمره

هو امليثاف الغليظ الذي يكون بل املريد وشيص ، وفي  ينصرط املريد يف  العهد أو البيعة:ف
 الٍريقة ويصبح من سالكيها.

                                           

 (.1126لعبد املنعر احلفه )                 ُّ   َّ نظر: املوسوعة الص وفي ةا( 1)
( رقر 152)  ابب صالة من ال يقير صلب  يف الركو  والسجود -كتاب الصالة   يف سنن ، داود وأب خرج أ( 2)
 (. قال عن  األلباين: حديث حسن.262)
 (. 22/121مو  الفتاوى )جم( 3)
اخلامسة  الٍبعة:، : م سسة الرسالةط، (1/352) صفوة السقاو بكري حياين ، ف: لمتقي اهلنديلالعمال  نزك( 3)
 (.م1921)
 (.231لتعريفاف ) ا( 5)
 (.2/26) سان العربل( 6)



 

   

أّنا مبدأ "يف التوبة:  قال الغزال                                      َ        واكون بداية العهد هو إعالن الت وبة أمام  الشيخ،
 .(1)"اريق السالكل، ومفتاح سعادة املريدين

                                                                ى       ى واكون هي ة العهد بل الشيخ واملريد: أن جيلس املريد بل يدي شيص  منكسر ا متأداب  
ا لقبول كل   ما ي لقى إلي  من      ى                                                 ى          ِ      ُ            معظم ا لشيص ، بقلب خال  من الشبهاف والشر والريب، مستعد 

                                                                    مث يتصافيان ابليمل، ويرد د املريد ما ميلي  علي  شيص  من العهود، ويشهد هللا  عهود ومواثيق،
 .(2)على الر واملالئكة 

ا  ٍ رف يف هي تها، وقد ختتلف صيغ العهود بينهر، إال  أّن                                                                                   واتشاب  املبايعة عند عير أهل ال
ُ                 ااف  هي ة واحدة متو   ارثة.  

   ع                  وي رد  علش هذا القول:
               ، وأم ا العهود وال يف سنة نبي                                             ن  العهد الص ويف ال أصل ل ، وع يرد يف كتاب هللا أ

بعضهر ببعض، أو ما اكون بينهر وبل                                 ُ             املعتمة يف اإلسالم فهي املواثيق اليت ا مم بل املسلمل
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}                        والذ م ي ل، قال هللا اعاىل:  فارالك
: التوبةسورة ]{ ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ام

3]. 
ِ                               أم ا البيعة فلر  ف  بيعة يف اإلسالم بعد مبايعة النيب و  َ     إال  مبايعة من و ل   أمر                    ِ  َ               
ويقصد هبا: البيعة  ،(3)«ومن ماف وليس يف عنق  بيعة ماف ميتة جاهلية»: ، قال املسلمل

ُ              الواجبة اليت ينوب فيها أهل  احلل  والعقد  عن عير املسلمل  -واألمراء والوجهاء  من العلماء -                        
 .ل أمر املسلمل وإمامهريف مبايعة و 

 احلضرة: -6
ص ص  لذكر هللا اعاىل(                   ُّ   َّ جمالس يعقدها بعض الص وفي ة) ُ    ُّ             ، وخاصة أصياب الٍرف، خت                       (4). 

                                  ُّ   َّ                                   اعتم احلضراف من أهر  أصول الٍرف الص وفي ة، وهي جمالس اقام للذكر اجلماعي، وقد 

                                           

 م(.2111الٍبعة األوىل ) جدة، -(. ط: دار املنهااب 331ألربعل يف أصول الدين للغزال ) ا( 1)
 (.2/593وسوعة التصو  اإلسالمي  مود  قزوف )م( 2)
 (.3111( رقر )12/333، )عند ظهور الفنت ابب وجوب مال مة عاعة املسلمل -( صييح مسلر، كتاب اإلمارة 3)
 م(.2119القاهرة ) -(، ط: دار الكتب املصرية 226زوف وبخرون ) وسوعة التصو  اإلسالمي  مود  قم( 3)



 

   

ٍ رقي ة يف مساجدهر، أو أربٍتهر،                اكون حضراف  يوم ُ                              ية  أو أسبوعية  أو مو ية ، فيجتمر ال   ى           ى         ى           
ل ق  يرد دون أورادهر، وأحزاهبر يف هي اف معينة. واتميز كل  اريقة ابهلي ة اليت انظر  ِ َ                                                     ُّ                      و وااهر يف ح            
فيها حلقاف الذكر اخلاصة هبا، واليت اعد سلر الوصول ابلسالكل لليضرة اإلهلية كما 

                                                                         نو  حلقاف الذكر عندهر فمنها: اجلهرية والس ر ي ة، ومنها ما يصيبها  ا  وضرب يزعمون. وات
 ابلدفو  والٍبول، ومنها ما اكون على هي ة حلقاف راقصة متداخلة.

اعاىل هللا عن الر  –اهلد  من إقامة هذه احلضراف هي الوصول لليضور مر هللا و 
ُ    ى    وحيضر إىل حضرا  القدسية ق راب  ر وحي ا ال                  ُّ        فبالذكر يق ب الص ويف من هللا  –         ى  علو ا كبري ا                        ُ   ى 

َ                                  مكاني ا، والقرب الر وحي حالة  شعوري ة  اع ي املريد  حل انغماس  يف الذكر اجلماعي. وهذا       ى             ُّ       ٌ        ٌ           
                                                                               الذ كر املستمر يف احللقاف هو الذي يهي ج الشعور، فيسكر مع  الذ اكرون ويغلبهر الشوف 

 ى     ى                               اب  ووجد ا، ويغيبون عن مشاهدة اخللق حبضور فيتمايلون ار  -كما يزعمون   - وا بة هلل 
 .(1)                               احلق  والر الستيالء الذكر على قلب 

    ع                  وي رد  علش هذا القول:
حل شر  للعباد ما أوجب  عليهر من العباداف، جعل لقبوهلا شراان: األول  أن هللا 

َ  ِ          يف فعلها. ومن أ ج ل   العباداف ، والثاين متابعة النيب اإلخال  فيها هلل  ، ومن   ُ    اكر  هللا               َ 
يذكرون هللا            ٌ ال يقعد قوم  »:                                ُ                              األمور املندوب إليها يف شرعنا إقامة  جمالس الذ كر واحلث  عليها قال 

   (2)«تهر املالئكة، وابشيتهر الرمحة، ونزلي عليهر السكينة، واكرهر هللا فيمن عنده      حف      إال ،
   َّ                          وفي ة يف حضراهتا وجمالسها من رقص       ٌ                     ُّ متواارة ، وأم ا ما اصنع  الص                         ٌ ونصو  الشر  يف الر كثرية  

، وهو لعباده، وال يقبل ب                                                     ومتايل و ا  واختالط وضرب ابملعا  ، فهذا ُم ا ع يشرع  هللا 
ٌ                                                            أمر  مبتد  وحمر م، ونقيض  لليال اليت جيب أن يكون عليها الذاكر من خشية وانكسار، وسكينة                     ٌ  

                                      يذكرون هللا هبا عاعاف  وفرادى هي أمر حادث                                             وافتقار، وادبر وحضور قلب. كما أن  اهلي ة اليت
 .(3)وال دليل عليها من كتاب أو سنة  وأصياب  ُمالف ملا كان علي  النيب 

                                           

 وما بعدها(. 216نظر: موسوعة التصو  اإلسالمي  مود  قزوف وبخرون ) ا( 1)
على االوة القربن وعلى ا  ابب فضل االجتم -كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،  أخرج  مسلر يف صييي ( 2)

 (.6195( رقر )11/25)الذكر
 (.191أخ مزيد بيان وافصيل على بدعية الذكر اجلماعي يف الفصل الثالث: يف ضوابط الذكر املشرو  ) : سي( 3)



 

   

 التلقني: -7

ويقصد ابلتلقل: القي املريد لكلمة التوحيد )ال إل  إال هللا( من شيص  عند مبايعت  
 .(1)لالنضمام إىل الٍريقة بكيفية ُمصوصة

فقال: هل فيكر  كنا عند النيب »   َُّ                            وفي ة  على مشروعية الت لقل حبديث:       ُّ    ُّ واستدل  الص  
فقلنا: ال ا رسول هللا، فأمر بغلق الباب، وقال: ارفعوا أيديكر،  - يعه أهل الكتاب - ؟ابريب

قال: احلمد هلل، اللهر          يده، مث   وقولوا: ال إل  إال هللا، فرفعنا أيدينا ساعة، مث وضر رسول هللا 
 .(2)احلديث .«... هبذه الكلمةبعثته

، وهذه السلسلة وللت لقل الص ويف سلسلٌة مسندٌة ابتدأ بشيخ الٍريقة وانتهي ابلنيب 
ُملوءة ابجملاهيل كجمير روااف الصُّوفيَّة، فتارةى اٍول هذه السلسلة، واترةى ال اتكون إال  من 

سلت  ح ى ال يكون بين  وبل النيب شصصل. وكل ما كان مقام الشيخ ومنزلت  أعلى َقُصَرْف سل
. وال يقتصر التلقل عندهر على كلمة التوحيد، بل هر يستعملون  يف (3)أحٌد من اخللق 

 حزاب واألوراد اليت يتناقلوّنا.عير األاكار واأل
   ع                  وي رد  علش هذا القول:

ال  أبن  احلديث الذي استدل ب  الصُّوفيَّة على مشروعية التلقل، هو حديث ضعيفٌ 
حُيتجُّ ب  يف اشرير الٍاعاف والقرابف، وعلى فرض اصييح احلديث، أو جوا  العمل ابحلديث 
الضعيف كما عند البعض يف فضائل األعمال، فليس يف احلديث ما يدلُّ على ما اقوم ب  
 الٍرف الصوفي ة من القل يف عهودها وأاكارها على الد وام ومر كل  مريد، كما أن   ع يثبْي أن  

قد كر ر هذا األمر يف ابري هذا احلديث الذي يستدل ون ب ، وع يُرَو أن  أحدىا من اخللفاء  الن يب  
ٍ رف  الراشدين أو الصيابة  قد قام بتلقل أحد  الذ كَر أو ابريه على الكيفية املعمول هبا يف ال

 الصُّوفيَّة.
                                           

 (1/11نظر: األنوار القدسية للشعراين )ا( 1)
بلفظ . قال  (11251( برقر: )1213 ) حديث شداد بن أوس  -مسند الشاميل ، أمحد يف مسندهأخرج   (2)

 عن  شعيب األرر وط: إسناده ضعيف.
 (.1/21نظر: األنوار القدسية للشعراين )ا( 3)



 

   

لكافر الشهادال ليدخَل يف والت لقُل املشروُ  عند أهل الس ن ة واجلماعة هو القُل ا
ادعهر إىل: شهادة »: مل ا بعث  إىل اليمن قال  ملعاا  اإلسالم، كما جاء يف وصية الن يب  

ْيَتَضر )ال إل  إال هللا( عند موا  لقول  الدمُ أو القُل  ،(1)«... رسول هللاوأين   ،أن ال إل  إال هللا
 ى                                          ة  ب ، وليكون بخر كالم  ل  من الدنيا هو كلمة ؛ رمح(2)«نوا مواتكر ال إل  إال هللالق ِ »: 

 التوحيد.
                                                                            هذه بعض املصٍلياف واملفاهير اليت يكثر استعماهلا واداوهلا بدل أابدا  الٍدرف الصدوفية، 

                        ُّ   َّ                          احلديث عن أشهر الٍرف الصُّوفيَّة، وأبر  ما جاء فيها، وهي:               هذا الفصل على           وسأقتصر يف
                  الٍريقة القادرية.  -   أ

        رفاعية.          الٍريقة ال  -   ب
                  الٍريقة الشاالية.  -   ف
                   الٍريقة البكتاشية.  -   ث
                    الٍريقة النقشبندية.  -   اب
                   الٍريقة التيجانية.  -   ح
 الٍريقة اخلتمية. - خ

َّ
 

                                           

 (.1395( رقر )1/331) ابب وجوب الزكاة -كتاب الزكاة ،  أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
 (.2121( رقر )6/352) ابب القل املواى ال إل  إال هللا -كتاب اجلنائز   ،أخرج  مسلر يف صييي ( 2)



 

   

ٌ   وهي أقدم ها وأكثر ها أاباع ا، وافرعي منها ارف                                    ُّ   َّ الٍريقة القادرية: إحدى الٍرف الص وفي ة ُ         ى                          ُ       
، ويٍلق عليها كذلر اجليالين: ر   ٌ                                           كثرية .  يي ابلقادرية نسبة مل سسها الشيخ عبد القاد

 الٍريقة اجليالنية.
، وبالد واركيا والعراف سورامن: مصر و                                             ويكثر انتشار أابا  الٍريقة القادرية يف كل   

 .(1)وأفغانستان وابكستان والصومال وأندونيسيا ويوابسالفيا وماليزاأفريقيا، 
حقة لظهور الٍريقة القادرية، قد نشأ يف كنف الٍريقة  وكثرٌي من أابا  الٍرف الصُّوفيَّة الال 

يف الٍريقة القادرية، ومن ه الء:  القادرية، مث شق ل  اريقىا بخر يعتمد يف أصول  على ما جاء
أبو احلسن الشاال قبل استقالل  يف اريقت  الشاالية، وأبو العباس املرسي الميذ الشاال 
ٍ رف جيمر بل اريقتل: كالٍريقة الرفاعية  وبخرين. فنجد يف العصر احلال أن  أ اء بعض ال

 .(2)درية، والٍريقة النقشبندية القادرية وابريهاالقا

َّ

وقيل:  بن جنكي دوسي اجليلي، عبد هللابن  رعبد القاد د،        أبو حمم   ،حميي الدينهو 
الشيخ، اإلمام، "                                 قال اإلمام الذهيب: يف الث ناء علي :  .بغداد            ُ احلنبلي، شيخ  اجليالين أو الكيالين، 

 ."األولياء   ُ لر     َ ، ع  ، القدوة، شيخ اإلسالمالزاهد، العار العاع، 
ن امستان مولده: جبيالن َ ْ  َ        العراف، وقيل: ج ي ال   .م ةيف سنة إحدى وسبعل وأربر ،               

                                           

الراض، الٍبعة األوىل  -(، ط: مكتبة بيي السالم 221)  راساف يف التصو  إلحسان إهلي ظهريدانظر: ( 1)
 (.1119لعبد املنعر احلفه )                  ُّ   َّ م(، واملوسوعة الص وفي ة2112)
ٍ رف يف هذا الفصل.يأخ س( 2) ُ                              معنا مزيد  بيان هلذه ال          



 

   

َ                               ال م اخل ل و ة والر اضة واجملاهدة والسياحة و  قام يف اخلرائب والصياري، وأخذ التصو      ُ الدم        َْ 
من يد     ُّ   َّ الص وفي ةو دب ب ، وأخذ عن  علر الٍريقة، وأخذ اخلرقة  (1)                  مح اد بن مسلر الدابسمن 
ي ِ م    ِ ر    َ ص      ُ الدم  قاضي أر سعد ال

 يف بغداد. ومن ألقاب  البا  األشهب. (2)
 وابريها. (فتوح الغيب)و (الفتح الرابين)و ،(اريق احلق نية لٍاليب   ُ الغ  ) من أشهر م لفاا :

               ، جلس للت دريس وابن قدامة املقدسي وابريهر السمعاين، واحلافظ عبد الغه، :ث عن     حد  
ِ                                                م ي ، مث خلف  يف التدريس يف مدرست  اليت  يي فيما بعد َ   ِ ص ر       ُ الدم  والوعظ يف حياة شيص  

                    ى                                                              ابملدرسة القادرية نسبة  إلي ، وكان يقير فيها الدروس وجمالس الوعظ ح ى ماف ودفن فيها سنة 
ٌ            إحدى وستل ومخس م ة، وشيع  خلق  كثري ال حيصون                            (3). 

 عصرر احلال، ومن أشهر َ ُ                 ُ          َ                            ك ث رف الر وااف اليت ا عد د مناقب   وكراماا  منذ يوم والدا  ح ى
         أن   كان  -والذي صاد  أول يوم من شهر رمضان  -األسااري اليت حكيي عن يوم والدا  

 .(4)                                                                          ميتنر عن الرضاعة يف الن هار ح ى اغرب الشمس وقيل إن  أم   ولدا  وعمرها ستل سنة
يب السائل     أن  ": (     الس ري)                            ى     ُ                 ومن كراماا  اليت اكر منها علة  اإلمام  الذهيب: يف كتاب   ُ             كان جي        

، وأن  يتكلر على اخلواار، مبعىن: أن   يعر  ما يف نفس املتكلر قبل أن يتكلر،  أ ل  َ                                                                       قبل أن ي س   َ ْ  َ       
ٌ  ليس يف كبار املشايخ من ل  أحوال  ". وقال: يف بخرها: "                               وابريها، ول  كشوفاف ابيبي ة حيدث هبا                             
                ُ ويف بعض الر أشياء   ، ُّ ح           ى           ، لكن كثري ا منها ال يصروكراماف أكثر من الشيخ عبد القاد

يف بعض                   ُ الشأن، وعلي  مآخذ                                 ُ ويف اجلملة: الشيخ عبد القادر كبري  "          ى   . وقال أيض ا: (5)"ُ       م ستييلة
 .(6)"علي                                          ٌ أقوال  ودعاوي ، وهللا املوعد، وبعض الر مكذوب  

َّ
                                           

ٌ                 ِ       الزاهد القدوة، نشأ ببغداد، وكان ل  معمل  للد بس. وكان أم  ي ا ال  الشيخ الكبري، ،س   اب                    مح اد بن مسلر الد   ،بو عبد هللاأ( 1)                                       
ٌ                       ل  أصياب  وأابا  وأحوال وكراماف ،يكتب . اجليالينالقادر                                                  دو نوا كالم  يف جملداف، وهو شيخ الشيخ حميي الدين عبد ،        
 (.3/21(، وقالدة النير )2/325انظر ارعت  يف: العم يف أخبار من ابم ) سنة مخس وعشرين ومخس م ة. اويف
 بعة: األوىلالٍ، جدة –دار املنهااب  ، ط:(3/232) ٍيب بن عبد هللا ابُمرمةللالدة النير يف وفياف أعيان الدهر ق( 2)
 (. م2112)
 (.3/232(، وقالدة النير)236 ) (، وابقاف األولياء21/339: سري أعالم النبالء )ارعت  يف انظر( 3)
 .(. بدون ابعة121أمحد املزيدي )  قالئد اجلواهر  مد بن حيي التاايف، ف:( 3)
 (.21/351بالء )سري أعالم الن( 5)
 (.21/351ري أعالم النبالء )س( 6)



 

   

 ،(ده593)ف الوهابوعبد  ،(ده513)ف عيسى: اجليالين ريُعدُّ أبناُء الشيخ عبد القاد
ت بعة لٍريقت ، الدمُ د(، من أبر  الشصصياف ه613)ف زد(، وعبد العزيه613)ف فوعبد الر ا

ا من أوالده قد قام بنشر اريقت  بعد موا ، ومن أاباع  املشهورين أبو  وقيل: أن  أحد عشر ولدى
 .(1)(593)ف بن احلسن التلمساين مدين شعيب

َّ

من أهر الكتب املعتمدة يف الٍريقة هي كتب امل سس الشيخ عبد القادر اجليالين:، وهي 
دة ألابا  الٍريقة يستقون منها نصوصهر، ويدللون على صي تها، ويزي ْ                                                              الع م  دون فيها، ويبالغون   ُ 

الفتح "، وكتاب: "الغنية لٍاليب اريق احلق يف األخالف والتصو "يف اعظيمها، ككتاب: 
. عنيي هذه امل لفاف بذكر عقيدة الشيخ عبد القادر (فتوح الغيب)، و"الرابين والفيض الرمحاين

: عن  ¬رياجليالين، واكر بداب السالر يف اريق التصو ، وعدد من الوصاا، وقال ابن كث
ف كتاب الغنية وفتوح الغيب، وفيهما أشياء حسنة، واكر فيهما         وقد صن  "كتب اجليالين: 

نية يف املآثر )                       ى        . ومن كتبهر املعتمدة أيض ا كتاب: (2)"أحاديث ضعيفة وموضوعة                           الفيوضاف الراب 
ُ                                    إل اعيل بن حممد القادري، س ٍر يف هذا الكتاب أصول الٍريق القادر  (واألوراد القادرية ية،                        

واريقة املبايعة بل املريد والشيخ للدخول يف الٍريقة، مر اكر علة من األوراد واألحزاب 
                                      ُ                            ُّ              اليت يلتزمها أابا  الٍريقة القادرية. وكث رف م لفاف منتسيب الٍريقة فكل  فر  منها ل       ُّ   َّ الص وفي ة

 كما يزعمون.  دون منها اريق الوصول إىل هللا كتب  وم لفاا  اليت يستم

َّ

                                           

 م(.2111ارابلس، الٍبعة الثانية ) -(، ط: دار الكااب 195نظر: نيل االبتهااب ألمحد اباب التنبكي ) ا( 1)
 م(.1991بريوف ) -(، ط: مكتبة املعار  12/252لبداية والنهاية البن كثري )ا( 2)



 

   

                                                                                   والبيعة هي بو ابة االنتساب للٍريقة، واتر  البيعة يف الٍريقة القادرية بل املريد والشيخ 
ُ             ى                                 جبلوس  بل يدي شيص  م سند ا ركبتي  إىل ر كبتي ، وواضع ا يده اليمىن يف يد شيص  اليمىن، بعد                    ُ    ى            

، مث يقرأ الشيخ الفاضة للنيب   ويعدد كل من ابر النيب  وابقي األنبياء              ى                           صالة ركعتل نفال 
                                            ى                ، ح ى يصل إىل اكر سلسلة الٍريقة القادرية، ااكر ا األقٍاب واألواتد والتابعل من الصيابة

                                                                           واألبدال، وخيص  صاحب الٍريقة ابلذكر، ح ى يستمد من روحانيتهر التوفيق والفتوح ل  
وملريده، مث يٍلب من املريد أن يستغفر هللا بصيغة ُمصوصة، وأيخذ علي  العهود واليت خيتمها 

                 ى          ِ        ى                   ضرة شيصنا فالن شيص ا ل، واريقت   اريقة  ل، وهللا على ما نقول رضيي حب"املريد بقول : 
: "وكيل ، مث يقرأ بية "ا واحد ا ماجد انفينا بنفية منر"                         ى  ، مث يقول الشيخ يف سر ه ثالاث 

 من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}املبايعة: 

، [11الفتح:سورة { ]ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
                                                                )ال إل  إال  هللا(، ويتلو علي  بداب الٍريقة وشرواها، فإن قبلها املريد                       مث  يلقن  كلمة التوحيد

 .(1)                           ى                                       يقول الشيخ: وأر قبلتر ل ولد ا، مث يسقي  من الكأس وهو مزيج املاء ابلسكر
لشيخ يف                                                                   إال  أن شيوخ الٍريقة املعاصرين قد استبدلوا الشرب من الكأس، أبن يبصق ا

َ        اد ق س ر بل  -ويعدوّنا من الكراماف –يده، ويقوم بدعر يدي  ح ى يتيول البصاف مادة صلبة   ُ 
                         ى      ى                                        املريد اجلديد واحلاضرين ايمن ا والب ا للمكة ابختالط ريق املريد بريق شيخ الٍريقة
(2). 
َ                                  ويلتزم أابا  الٍريقة القادرية ل ب س  العمامة اخلضراء يف جمالسهر وحضراهتر.  ُْ                                

َّ

                                           

 (.29نظر: الفيوضاف الرابنية ) ا( 1)
املبايعة والدخول يف  كيفيةنظر: اريقة البيعة يف مقٍر مصور على قناة التكية القادرية يف بررمج اليوايوب بعنوان:  ا( 2)

  https://cutt.us/wphV3. هللا القادري( ظهار كرامة من الشيخ عبيدإالٍريقة القادرية )و 

https://cutt.us/wphV3


 

   

ُ                                         جيد ر  بنا قبل احلديث عن عقائد الٍريقة القدرية،  ُ                                  الت نبي  على أن  عقيدة الشيخ عبد   
           إال  ما نسب  واجلماعة،                                ب  الغنية، هي عقيدة أهل الس ن ة                   اليت صر ح هبا في  كتا اجليالين: رالقاد

                                                                                 إلي  من بعض األقوال والشٍياف واليت ال ميكن نفيها أو إثباهتا لعدم الد ليل، وهبذا قال عر 
 .(1)ابن ايمية: منهر شيخ اإلسالم علماءمن ال

ْ                                                    وأم ا ما خ ل ص ي  إلي  الٍريقة القادرية من عقائد ميكن إعال  فيما يلي:  َ  ُ َ           
مث قال ل ا "أقواهلر اليت ينسبوّنا للجيالين: اعتقد القادرية بوحدة الوجود، فمن  -1

                                                                         ابوث األعظر: جسر اإلنسان ونفس  وقلب ... كل الر اهرف ل  نفس بنفس ال هو إال  أر 
 .(2)"وال أر ابريه

 -              قال: أن  للفقري ادعاء القدرة على التصر  يف األكوان، فيزعمون أن هللا  -2
ليس الفقري عندي من ليس ل  شيء؛ بل "  َّ                   حق  التصر  يف كل  شيء:  -ويقصدون ب  الصويف

 .(3)"الفقري الذي ل  أمر كل شيء إاا قال لشيء كن فيكون

، وبعد خٍاب  ألهل النار                    َ                           القول بذهاب نعير اجلن ة وعذاب الن ار بعد ر ية هللا  -3
لفة وال نعمة يف اجلنان بعد ظهوري فيها، وال    ُ ال أ  ":                            فينسب للجيالين: قول  يف حق  هللا 

 .(4)"وحشة وال حرقة يف النار بعد خٍار ألهلها

ٍ لعون على الغيب والنياف، قال اجليالين:  -4 ر م  قد  وهو "                       ُ                                      اعتقادهر ابألولياء: أّن 
، إ ا  جعلهر جواسيس القلوب  ْ                      أالعهر على ما أضمرف  قلوب  العباد، وانٍوف علي  الند ي اف   ِ   ُ                               ُ      ْ                   

 .(5)"ء على السرائر واخلفيافواألمنا

                                           

 (.11/212وى )نظر: جممو  الفتاا( 1)
(، ط: مٍبعة البار احلليب، بدون 5لفيوضاف الرابنية يف املآثر واألوراد القادرية، عر إ اعيل بن حممد القادري ) ا( 2)

                                                                                                    ابعة. وهذا الكتاب يعتم العمدة يف الٍريقة بعد كتب امل سس، قلي: ويف الكتاب روااف ابالة ويزعر جامع  أبن  كل 
                                    بصية معتقد عبدالقادر اجليالين وأن  هذه                     ُ                             عبدالقادر اجليالين. وي بٍل هذا الزعر شهادة أهل العلرما ورد في  هو من كالم 

                   يف كتاب الغنية. إال   واجلماعة                                 ٌ                                                       األقوال الكفرية والشركية هي مكذوبة  علي  كما مر  معنا يف ارعت ، وإقراره بعقيدة أهل الس ن ة
 أن هذه األقوال الواردة يف كتاب الفيوضاف معتمدة عند أابا  الٍريقة.

 (.1فيوضاف الرابنية ) ال( 3)
 (.1لفيوضاف الرابنية ) ا( 3)
 بريوف، بدون اتريخ ابعة. -(، ط: دار صادر2/123اريق احلق لعبد القادر اجليالين ) لغنية لٍاليبا( 5)



 

   

هلر، فقال يف الر:                                                 ما أّنر حمفوظون معصومون من الز لل، والشهواف حبفظ هللا ك
يف اخللواف واجللواف، ال شيٍان مضل وال هوى متبر مييل هبر إىل  حرسهر من األعداء"

 .(1)"سوء وال شهوة ابالبةالزالف... وال نفس أمارة ابل
 ، وأن الفرف بينهما: أن كالم هللا "ّناية الول هي بداية النيب"                 ويذكر اجليالين: أن  

           ٌ               لألولياء إهلام  أوصل  إليهر،                                        وحي  يلزم اصديق ، من رده يكفر، وكالم هللا   لألنبياء
            ى                          خييب ويصري وابال  علي  ويبهي قلب ، ألن  رد  "                          حديث من رد ه ال يكفر؛ ولكن  فيدثوا ب  فهو

 .(2)"على احلق ما جاء ب 
                                 ، إال  أن أاباع  خالفوه يف الر فلر (3)ومن شروط الوالية عند اجليالين: كتمان الكراماف

                    ى                       يبقوا كرامة وال خارق ا للعادة إال  ألصقوه ب .
                                               ِ             اليت ينبغي أن يلزموها: الذ لة واحلرمان، واجلو  وام   الناس، قال  ومن صفاف األولياء

                     ُّ ِ                                                   ِ  وينبغي ل  أن يرضى ابلذ ل   الد ائر، وحرمان النصيب، واجلو  الد ائر واخلمول، وام   "اجليالين: 
     ِ َّ             ٌ        فالذ  ل ة عندهر مقرونة  ابلفتح  ،"الناس، واقدمي أضراب  وأشكال  وأقران  علي  يف اإلكرام والعٍاء

 .(4)         َّ           ُّ  ِ  ى                     اإلهلي، فكل ما  اد الول  ا لة  ا دادف الفتوحاف علي 

َّ

 للذكر عند أابا  الٍريقة القادرية ثالثة أصول:
                          حمبوب إال  هللا، ال مقصود إال                              ، ول  فرو : ال معبود إال  هللا، الال إله إال هللا األول: -1

ِ      ى هللا، ال مٍلوب إال  هللا، ال مراد إال  هللا. يد تد ل ى كل  فر   مخس مائة ألف  مر ة .         َ        ُّ     َ ْ ُ                                   

، ول  فرو : ا نور ا ابسط ا هللا، ا نور ا هادي ا هللا، ا نور ا هللا، هللا الثاين: -2
ِ      ا هادي ا هللا. يد تد ل ى كل  فر   مخس مائة ألف  مر           َ   ى ة .              ُ ْ َ     ُّ       

                                           

 (. 2/123لغنية )ا نظر:ا (1)
 (.2/126نظر: الغنية )ا( 2)
 (.2/121نظر: الغنية )ا( 3)
 (.2/122( انظر: الغنية )3)



 

   

                                          ُ ْ َ     ُّ      ول  فرو : ا هو أني هو، ا هو أني هو ا هللا. يد تد ل ى كل  فر    هو، الثالث: -3
ِ      ى مخس مائة ألف  مر ة           َ  (1). 

                                                                           وهناك ما هو أفضل من الذكر لدى أابا  الٍريقة القادرية، وهو ما يسمى ابلر ابٍة  -4
            ، حيث إن  ويقصد هبا: استيضار املريد لصورة شيص  أثناء الذكر والقراءة، فهو أفيد وأنسب ل

َ                                   الشيخ  هو الواسٍة بل املريد وبل الوصول هلل                                            ، وكل ما ا داد املريد يف اصوراا  لشيص   ادف     
                                                          ى                    الفيوضاف اإلهلية يف نفس ، والال م على املريد أن يفىن يف شيص  أو ال  مث  يصل للفناء يف هللا. 

 .(2)                       ى اعاىل هللا عن الر علو ا كبري ا

                                    ، حدددددزب الفدددددتح، حدددددزب املدددددودة والتسدددددصري، حدددددزب          حدددددزب اجلاللدددددة   :َّ(3َّ)          ومدددددن أحدددددزاهبر -5َّ
  . (3 )                                                                 الوسيلة، حزب النور وقضاء احلوائج، احلزب األعظر، حزب النصر، وابريها كثري

َّ
 

                                           

 (.19نظر: الفيوضاف الرابنية ) ا( 1)
 (.26نظر: الفيوضاف الرابنية ) ا( 2)
 الثالث والرابر. الفصليأخ فيها مزيد بيان يف س (3)
الٍبعة بريوف  -األوراد القادرية، عبد القادر اجليالين، ط: دار األلبابكرف هذه األحزاب واألوراد يف كتاب: ا ( 3)

 م.1992 الثانية



 

   

ٍ رف الصُّوفيَّةالٍريقة الرفاعية املشهورة، و يي ابلرفاعية نسبة إىل  : هي إحدى ال
ٍ رف الكمى بعد القادرية،  ،م سسها الشيخ أمحد الرفاعي: واعدُّ الٍريقة الر فاعية من أوائل ال

: نسبة إىل مكان وهلا أاباٌ  ُكثر يف أقٍار العاع اإلسالمي. واسم ى كذلر الٍريقة البٍائيية
 .الٍريقة أمحد الرفاعييقال ل  بٍائح العراف، واألمحدية: نسبة لالسر األول لشيخ 

واشتهر أابا  هذه الٍريقة ابلس ير والش عواة وإظهار احليل، وامتهان اخلوارف: كدخول 
النار وأكل الثعابل، وارويض السبا ، وضرب األجساد ابحلديد وإدخال السيو  والشيش هبا 

 .(1)دون أن اتأثر وابريها من احليل والشعوااف
وقد كثر  ءُ والردي دُ فيهر اجلي   -أي الر فاعي - أصياب  ن  ولك"قال عنهر اإلمام الذهيب: 

من دخول  :العراف دف هلر أحوال شيٍانية منذ أخذف التتارُ وجتد   فيهر، -الغش   - ابلالزَّ 
 .(2)" وهذا ال عرف  الشيخ وال صلياء أصياب .النريان وركوب السبا  واللعب ابحلياف

ٍ ريقة الر فاعية يف الشام ومصر واركيا ولبنان وابريها من البالد اإلسالمية وانتشر ال
(3). 

َّ

وأبو  ، وامللقب بسلٍان العارفلمحد املعرو  اببن الرفاعيأمحد بن علي بن أ ،بو العباسأ
 . وقيل إن  نسب  ينتهي إىل علي بن أر االب العلمل،

، وافق  مخس م ة من اهلجرةم عبيدة ببٍائح العراف سنة أولد بقرية أصل  من املغرب و 
ا، انضر  على املذهب الشافعي لي  انسب إو  ،وابعوه كثريٌ   لي  خلقٌ إوكان شيصىا صاحلىا  اهدى

 خي .أوالد أوالعقب يف  بْ قِ عْ . وع يدُ واألمحدية والبٍائيية الٍائفة الرفاعية
                                           

 (.11/235نظر: جممو  الفتاوى )ا( 1)
 (.3/233لعم يف خم من ابم للذهيب )ا( 2)
 (. حبث ُمتصر من سلسلة دراساف التصو .6لعبد الرمحن دمشقية )  لرفاعيةلٍريقة اا( 3)



 

   

 قريت  أم عبيدة. َان وسبعل ومخس م ة ودفن يف اويف سنة
وشدة رأفت  ورمحت   ،يف اعداد كراماا  قصصالعديد من ال :ن أمحد الرفاعيروى عويُ 
مرة يتكلر ويقول ا مباركة ما علمي بر "وصنيعة مر احليوارف منها: أن  ُ ر للصلق، 

، وحوادث  مر احليوارف  "هلا وهو يعتذر إليها رمحةى   بثوبفإاا جرادة اعلقي  .أبعدار عن وانر
وكان  قد أمره وأخذ علي  العهد أبن يرحر اخلالئق،  الر أبن هللا        ُ            كثرية وي علل الرفاعي

 .(1)اإلخال             َ القلب، ابزير                             َ االستغفار، عال املقدار، رقيق      َ كثري  
يرون  يف سبب موا ، وأن ومن أابايلهر وخرافاهتر وابلوهر يف شيصهر أمحد الرفاعي ما 

اللهر "سبب موا  هو ضم ل  لبالء عظير نزل ابلناس اش اه فيما بقي من عمره، وأن  كان يقول: 
 .(2)"للبالء الذي ينزل على ه الء اخللقاجعله سقفىا 

إاا صلح القلب صار مهبط الوحي واألسرار واألنوار : "وُما ينسب ل  من األقوال
. قلي: وهذا وهللا من أبٍل (3)"، وإاا فسد صار مهبط األابايل والظلر والشياالواملالئكة

     ى    قاابة  من                                َّ                                     الباال على ما اشتمل علي  من صي ة  يف بعض ألفاظ ، فمعلوم عند أهل اإلسالم
وال وحي بعده ألحد من اخللق، ولو كان الر  الدين ابلضرورة انقٍا  الوحي بوفاة النيب 

، وهر أوىل الناس بنزول الوحي واملالئكة عليهر لو  أصلح ال  األربعة لكان اخللفاء         ى                                              ناس قلواب 
            ى  كان الر ُمكن ا.

َّ

 من أبر  الشصصياف اليت انتمي للٍريقة الر فاعية:و 
       علدددي    و   ،  «        ان امل يدددد    المهددد »               هدددد(، جدددامر كتددداب    621                           عبدددد الدددرمحن بدددن حممدددد الواسدددٍي )ف

     هددد(،    161                   وعددز الدددين الصددياد )ف  ،  «          خالصددة اإلكسددري »          صدداحب كتدداب      هددد(   133  )ف         الواسددٍي
                                           

(، 93قن ) البن املل (، ابقاف األولياء21/11(، سري أعالم النبالء )2/569اتريخ أربل ) انظر ارعت  يف:( 1)
 (.1/651(، الكواكب الدرية للمناوي )1/332(، والٍبقاف الوسٍى للشعراين )6/23للسبكي ) ابقاف الشافعية

القاهرة، الٍبعة األوىل  -ط: دار اإلحسان (،1/331)ف: حممد نصار نظر: الٍبقاف الوسٍى للشعراين، ا( 2)
 .(م2111)
 . (1/353)ٍبقاف الوسٍى للشعراين ال( 3)



 

   

                       َّ     وهبددداء الددددين حممدددد مهددددي الدددرَّو اس   ،  «                يف الوظدددائف األمحديدددة               املعدددار  ا مديدددة »            ومدددن م لفااددد  
          وأبددددو اهلدددددي   ،  «                           ذلكددددة احلقيقددددة يف أحكددددام الٍريقددددة ف » و  «             بددددوارف احلقددددائق »       ( ولدددد :   هددددد    1221  )ف

   «.                                 ُّ   َّ القواعد املرعية يف أصول الٍريقة الصُّوفيَّة »             (، صاحب كتاب   هد    1322            الصيادي )ف: 

َّ

ما نقل اب   فهو من  ليف  ع يُعر  عن م سس الٍريقة  ليُف  ألي  كتاب، وكلُّ 
الاهانَّ)كتاب   ، ومن أشهر الكتب املعتمدة يف الٍريقة الرفاعية(1)أاباع ، ومت ي نسبتها إلي 

َّو(املؤيد َّو(الالياتَّاألمحدية)، َّاحلق)، َّأهل َّهللاَّيقةدالة َّالرفاعيَّ(مع َّتنسبَّألمحد ،َّوكلها
َّاحلقاجق)و َّرواسَّ(بوارق َّوحملمد َّالرفاعية)، َّالمريقة َّأصول َّيف َّاملرعية َّاهلدىََّّ(القواعد أليب

َّالصيادي.
الر فاعية كثرُة الوصاا يف التزاِم الكتاب،  من الصُّوفيَّة واملالحظ يف أابلب كتب املتقد مل

 .، ولزوِم اريق الس لف الص ا واا باِ  سن ة الن يب  
 قال أمحد الرفاعي: ،(2) كتبهر من عقيدة )وحدة الوجود(ن يفو كما حيذ ر الر فاعية املتقدم

ُ  ُّ                         يف بٍالن القول بد)وحدة الوجود( ُمالف ا متفلسفة الص وفي ة: )ص م وا أ اعكر عن علر الوحدة،                                   ى             ُّ   َّ    
ُ                  وما شاكلها، فإن هذه العلوم مزالق  األقدام إىل النار( وعلر الفلسفة ر يضم نوّنا عقائد (3)                                                          ، إال  أّن 

                                      ى                                       ابالة، يصل بعضها للكفر، سيأخ اكرها الحق ا يف مبيث عقائد وشعائر الٍريقة الرفاعية.

َّ

                                           

 (، بدون بيارف ابعة.3إلمام الرفاعي واريقت  يف التصو   مد يوسف جيج  ) ا( 1)
ة حممد أفندي ط: مٍبع، (6اهلدي حممد الصيادي )  ألر يف أصول الٍريقة الرفاعيةنظر: القواعد املرعية ا( 2)

 .هد(1315ابعي سنة ) مصٍفى. نسصة قدمية
                                                    ى                  ( نسب الواسٍي الكتاب ألمحد الرفاعي وأن  نقل  عن  رواية  فقال: )قد القينا 22د ) لصاحب مد الي لمهان امل يدا( 3)

  (.11انظر: )  .(ابفري من ا بل هذا الكتاب املبارك، رواية من فر شيصنا وملج نا أمحد الرفاعي         مر جر   



 

   

ٍ ريقة القادرية: اتشاب  البيعة يف الٍريقة الرفاعية  مبا جاء يف بيعة ال
 من حيُث الوضوُء، وصالُة ركعتل، وإعالُن التوبة بل يدي الشيخ، والقُل كلمة التوحيد
ابلسند الرفاعي، وأخُذ العهود واملواثيق على املريد بعدم مفارقة اجلماعة، والسمُر والٍاعُة 

 للشيخ. إال  أّنر يف الٍريقة الرفاعية خيتمون البيعة ابلتوج  للقبلة والصالة والسالم على النيب 
 هللا، الصالة الصالة والسالم علير ا رسول هللا، الصالة والسالم علير ا وسيلتنا إىل"بقول: 

ويتبر ، . وخيتر البيعة بقراءة سورة الفاضة للنيب "والسالم علير ا أو ل اخللق وخا  رسل هللا
بر أبابا  شيص ، واالئتمار أبمره  .(1)هذه املبايعة التزام املريد ابلتٍ 

ن هو م ومن شعاراهتر: الر ااف السود وكذلر العمامة السوداء اليت يدعون أن  الن يب  
ألبسها للر فاعي وأمره هبا
(2). 

َّ

 ومنها: نفُي العلو اعاىل نفُي الص فاف وافويُض معناها هلل  عقيدهتر يف صفاف هللا ،
الستواء انزيهىا عن املشاهبة للمصلوقل، قال شر  الدين الواسٍيوا

:    ى               رقال  عن أمحد الرفاعي (3)
اهروا عقائدكر من افسري معىن االستواء يف حق   ابالستقرار، كاستواء األجسام على األجسام "

كر والقوَل ابلفوقي ة والسُّفلية واملكان واليد والعل اجلارحة، والنزول املستلز  م لليلول... وإا 
 .(4)"والدإايان واالنتقال...

يف أ اء  واجلماعة ، وعقيدة أهل الس ن ةومعلوٌم بٍالن هذا القول يف صفاف هللا 
لنفس  وما أثبت  ل   اعاىل موصوٌ  بصفاف الكمال، فنُثبُي ما أثبت  هللا أن    وصفاف هللا 

، چورسُل  وما نفاه عن  نبيُّ   عن نفس   ، وننفي ما نفاه هللا چورسُل  نبيُّ  
                                           

 (. 6و 3نظر: القواعد املرعية ) ا( 1)
 (.16نظر: القواعد املرعية ) ا( 2)
  يتيسر ل الوقو  على ارعت .ع( 3)
 (.16لمهان امل يد ) ا( 3)



 

   

 .(1) الكتاب والس ن ةمبا جاءف ب  الن صو  الص رحية يف ويعرفون رهبر 

 ريقة الر فاعية ٍ عدٌد من الش ركياف املتوارثة بينهر: كاالستغاثة  انتشر بل أابا  ال
، هلر والٍوا  بقبورهر وأضرحتهر كثري من العبادةوالب العون واملدد منهر، وصر    ابألولياء،

 وإقامة املوالد واالحتفاالف.

  :إقرار ابللسان، واصديقىا ابجلنان وعمالى ابألركان، وااصافىا "اإلميان عند الرفاعية
 .(2)" حسان

  اعاىل هللا  - من نور وج  هللا   َ ق   ِ ل        ُ وأن  خ   أو ُل من ُخِلَق، يعتقد الرفاعية أن  النيب
 .(3)أمحد الرفاعي شيخ الٍريقة  َ ق   ِ ل                 ُ ومن هذا النور خ   -ا     ى ا كبري              عن الر علو  

 مورىا ال ، فنسبوا ل  أاجللي ة ابلوُّهر يف م سس الٍريقة أمحد الرفاعي ومن عقائد الر فاعية
 كما هو   أخم خال  مبنزلت  وأن   سيكون رأسىا لألولياء وال اعقل، كقوهلر، أبن  الن يب   ح  اص

 لباالة اليت صاحبي مولده:، وينسبون ل  الكثري من احلكااف والكراماف ارأس األنبياء

 خلال  مبولده بعد أربعل يوم فكان الر. وابريُها من األابايل. فمنها بشارة النيب 

حل مدها من قمه الشريف مل ا البها الرفاعي حل  اره  ومن كراماا  اقبيل  ليد النيب 
يع  يف ااف ابللباس األسود بعد أن اب النيب  هبعد حج   على مرأى من الناس، كما أوصا

ل  أن ميتأل النهر  ، وكاشتهائ  للسمر املشوي هو وبعض أصياب ، فيسصر هللا (4)الزارة
ابأل اك اليت اتساقط رحيت  على الم، فيصم أصياب  أن  األ اَك كلَّها اسأل  أن أيكلها، 

اها وحل أيكل ويشبر هو وأصياب ، أيمر الرفاعي ما ابقى من ر وس السمر وايول  وبقا
ا حي ا يسبح، وكذلر الٍيور اعود لليياة  من حيث أايابلعودة للنهر، فتعود   كىا صيييى

 والٍريان بعد أن يقضي ّنم  منها هو وأصياب .
من كراماا  أن  األصر يسمر حديث  إاا ضد ث، ويسمع  من هو خاراب البلد إاا وعظ و 

 .(5)وابريها من اخلرافاف الصُّوفيَّة
                                           

 (.222                            د  على نفي العلو واالستواء ) (، والر 212و 112نظر: شرح العقيدة الٍياوية ) ا( 1)
 بريوف، بدون ابعة. -(، ط: دار الكتب العلمية 13لٍريقة الرفاعية ألر اهلدى الصيادي، ف: أمحد املزيدي ) ا( 2)
 (.3لقواعد املرعية ) اانظر: ( 3)
 بريوف، بدون ابعة. - ط: دار الكتب العلمية وما بعدها(، ،12ألر اهلدى الصيادي ) نظر: قالدة اجلواهر ا( 3)
 بريوف، بدون ابعة.-(، ط: دار الكتب العلمية 331نظر: هبجة األسرار ومعدن األنوار لعلي الشٍنويف ) ا( 5)



 

   

ومن ِعَظر ابلوهر في  قوهلر: بِعْصَمِت  من الش ٍح والد عاوى يف حال ابيبت ، وأن  كل ما 
ا هو ُم ا وهب  هللا  من فيوضاف إهلية ومواهب رمحانية، فكل  ما  يقول  وجيري على لسان  فإَّن 

 .(1)يقول  حق

 قد ختر الوالية ابلشيخ  أبن هللا  تقد الرفاعية: واع(2)ومن عقائدهر قوهلر خبتر الوالية
 .(3)"النبوة إن  هللا قد ختر الوالية ابلسيد أمحد الرفاعي كما ختر مبيمد "فقالوا:  أمحد الرفاعي،

 ويَدْعِقدون مع  واألخذ من ، ومبايعت  كيال عير الصُّوفيَّة ؛اعتقد الرفاعية حبياة اخلضر ،
ذكر هلر وياحلضراف، وجيالسون  حقيقة كما يزعمون، ويوصيهر ابلتزام الٍريقة ونشرها بل الناس، 

للس الم عليهر يزور أضرحة األولياء ؛وفضائلهر، ومنا هلر بعد موهتر، وأن مناقب شيوخ الٍريقة 
(4). 

 ،هللا  وعبادةُ  ومن عقائدهر الزهُد ابجلنة، وعدُم اخلو  من النار واالستهزاء هبا 
كقول ، ون الروااف املكذوبة واألقوال الباال يف الروقُ سُ ابحلب دون اخلو  والرجاء، ويَ 

ا اصري بردىا علي  من حيب لر"أحدهر:   .(5)"إهلي ال ادخله النار فإّن 

ميني  للبائر، فقد  يعتقدون أن  قصور اجلنة ابا  واش ى بصر   من الشيخ أمحد الرفاعيو 
لُبستان بقصر يف اجلنة بوسااة  بشراء أحد أابا  الر فاعية جاءف إحدى روااف الصُّوفيَّة

 .(6)وشهادة الشيخ أمحد الرفاعي وقد خط كتاب البير بيده

 ومن عقائدهر ابلوهر يف األولياء األحياء واألمواف: 

فينسبون هلر العديد من اخلوارف والكراماف ح ى يصفوّنر بصفاف األلوهية: كاخللق 
إن العبد إاا متكن "قول :  واإلحياء واإلمااة والر ف وابريها من الصفاف، فينسبون ألمحد الرفاعي

                                           

 (.129نظر: قالئد اجلواهر ) ا( 1)
ٌ                       الن بوة، فهناك ول  خا  ختتر ب  الوالية، و                قد ختر ابلن يب                                   قصود خبتر الوالية: أن   كما أن  هللا امل( 2)   ُّ       كل  ول من                 

    ُّ   َّ                 ٌ                                           الص وفي ة يدعي الر. ومعلوم  بٍالن هذا األمر وعدم صيت  لعدم الدليل علي .
 (.335دة اجلواهر )قال( 3)
األوىل القاهرة، الٍبعة  -وما بعدها(، ط: أسرة الساحة الرفاعية  36نظر: بوارف احلقائق  مد الرواس ) ا( 3)
 م(.2112)
بريوف، الٍبعة األوىل  -لكتب العلمية ط: دار ا ،(19)  مر هللا ألمحد الرفاعي يقةحالة أهل احلقانظر: ( 5)
 .(م2113)
 (.13نظر: قالدة اجلواهر ) ا( 6)



 

   

من األحوال بلغ حمل القرب من هللا اعاىل، وصارف هت  خارقة للسبر السماواف، وصارف 
 .(1)"ال يُعجزه شيء... األرضون يف رجل ، وصار صفةى من صفاف احلق  

، ويتلقون منهر وجيالسوّنر ويتلقون منهر األسرار والوصااكما أّنر يزوروّنر يف أضرحتهر 
 .(2)الفيوضاف الروحية

 وجيعلون الشيخ اإلثه عشر الذي اقول هبر الرافضة : القول ابألئم ةمن عقائد الرفاعية ،
اإلمام الثالث عشر بعد أئم ة الرافضة، ففي ر ية ربها أحد أابا  الر فاعية أبن أمحد  أمحد الرفاعي

 .(3)"ولدي اثلث عشر أئم ة اهلدى من أهل بييتأمحد "فقال عن :  الرفاعي كان بصيبة النيب 

 ،ويقصدون  ومن عقائدهر االستفاضة القلبية: وهي من أهر شروط الٍريقة الر فاعية
هبا: ما يفيض من قلب الشيخ إىل قلب املريد من معار  وفيوضاف إهلية، جاءف من قلب 

 الشيخ وانتقلي من  للمريد.لقلب  النيب 

وضصل اإلفاضة القلبية بعد اجللوس من الفريضة واستيضار هي ة الشيخ يف البال وربط 
قلب املريد بقلب شيص  وإفراغ الذ هن عن كل الش واابل واخلواار وهي ما يقابل الر ابط لدى 

ٍ ريقة القادرية  .(4)أابا  ال

  ىل وقوعها يف شهر حُمرم: وهي اخللوة األسبوعية َير ِمية، نسبة إالدمُ ومن شعائرهر اخللوة
 ، من كل  عام، واكون يف يوم احلادي عشر من شهر حمرم ملد ة أسبو ، واش اوا هلا صفاف 
منها: خلوُّ اعام املريد من كل  اي روح، والتزام أاكار حمد دة ومعي نة يف كل  يوم من أام هذه 

بعد كل  فريضة بصيغة معي نة وعدد معل وهي: )اللهر  اخللوة، ومنها التزام الصالة على النيب 
 صل على سيدر حممد النيب األم ي الٍاهر الز كي وعلى بل  وصيب  وسلر( م ة مرة.

ويف هذه اخللوة املزعومة اتنز ل على املريد ما ال حُيصى من الفيوضاف اإلهلية والفتوحاف 
ا م دية
(5). 

                                           

 (.213لٍبقاف الكمى للشعراين ) ا( 1)
 (.39نظر: بوارف احلقائق ) ا( 2)
(، ط: حممد أفندي، بدون بيارف ابعة. 35ألمحد الفاروثي األمحدي )  لٍريقة شيخ املتقل نظر: ارشاد املسلملا( 3)

 (.1نسصة قدمية. وانظر: القواعد املرعية ) 
 (.13قواعد املرعية ) الانظر: ( 3)
 (.15انظر: القواعد املرعية )  (5)



 

   

 ما يسم ى )عد ة النوبة(: ويقصدون هبا الد فو   ومن شعائر أابا  الٍريقة الرفاعية
والٍبول كبرية احلجر اليت يضربون هبا عند ارديد املدائح النبوية يف ِحَلِق الذ كر اليت اُقام يف ليال 

 .(1)ا الرااف واأللويةاجلمر ويرفعون هب

َّ

 :للرفاعية أوراٌد اثبتٌة متضمنة ألحزاهبر، يلتزمون ب ديدها بعد صالة كل  فريضة منها 

حزب التيفة الس نية
بعددد  ، وأول أورادهر اليت يتلقاها املريدد هدي الصدالة علدى النديب َّ(2َّ)

ددديف  واحلددزب األسددداس عندددد الر فاعيددة:.َّ(3َّ) يتوافدددق مدددر اسددتعداد املريدددد وقدراددد معددل   هدددو حدددزب الس 
 .َّ(4َّ)القاار، ويتكون من باف قربنية

 كثريٌة ال حصر هلا،   راَد الٍريقة الر فاعية، فإن أحزاَب وأو وكيال عير الٍرف الصُّوفيَّة
 فكل ما جاء شيخ وعال شأن  بل أاباعها ساف هلر من األوراد ما ميل ون ب  يومهر وليلتهر.

فمن أحزاهبر وأورادهر املشتهرة: حزب السيف القاار، حزب األسرار، وصالة األنس، 
 .(5)واملصتلقة راسة، ورد االستعانة ابهلل، ورد الصارم اهلندي، وابريها من األوراد املبتدعةورد احل

 مبتَدَعة  ع ختُل أورادهر من صلواف  الشديدة ابلصالة على النيب  ولعناية الرفاعية
يرد دوّنا ويلتزمون هبا، منها: صالة جوهرة األسرار، صالة حبر األنوار، صالة روح الٍالب، 
صالة اإلفاضة، صالة فاضة اخلزائن، وصيغتها: )اللهر صل على سيدر حممد مفتاح خزائنر، 

 ما أابلق علينا(، وابريها الكثري. اللهر افتح لنا بسيدر حممد 

                                           

 (.32نظر: القواعد املرعية ) ا( 1)
 (.1نظر: القواعد املرعية ) اراءة الفاضة وبعض السور القصرية واألدعية.                      واشتمل الت يفة على: ق (2)
 (.6لقواعد املرعية ) اانظر:  (3)
 م(.2115بريوف، الٍبعة األوىل ) -(، ط: دار النفائس 226نظر: موسوعة التصو  امليسرة جملموعة ُمتصل ) ا( 3)
بدون ، اجلامر يف أحزاب وأوراد الٍريقة الرفاعية ألمحد الرفاعي اجملمو كرف هذه األحزاب واألوراد يف كتاب: ا نظر: ا( 5)

 بيارف ابعة.



 

   

 لذ كر يرد دون هبا أورادهر وأحزاهبر، فمنها:وللر فاعية حلقاٌف ل 

وهلا أوراد خاصة هبا، وحلقٌة خاص ٌة: اقام  ليلة بعد العشاء واكون كل   :ةعام   ورد   حلقةُ 
 .(1)ليلة اجلمعة وليلة اإلثنل خاصة لألابا  يرددون في  أورادهر بصورة عاعية

 رقٌص ومتايٌل واهتزاٌ .و  ،وعادةى يصيب هذه احللقاف ضرٌب ابلدفو  وقرٌ  ابلٍبول

َّ
 

                                           

 (. وسيأخ مزيد بيان هلذه احللق يف الفصل القادم  ان هللا.16لقواعد املرعية ) ا( 1)



 

   

الشهرية، واسعة االنتشار قدميىا وحديثىا، واُعتُم  الٍريقة الشاالية: من الٍرف الصُّوفيَّة
من الٍريقة القادرية األم ، و يي ابلشاالية نسبة إىل م سس الٍريقة الٍريقُة الشاالي ُة متفرعةى 

 أر احلسن الشاال.
وانتشر الٍريقة الشاالية يف مصر والسودان والشام ومشال أفريقيا وجزر القمر ومدابشقر 

 .(2)، وهلر مركز يف بريٍانيا(1)ومو نبيق

َّ

، املغرر، نزيل الشاال بن متير بن هرمز هللا بن عبد اجلبارعلي بن عبد  ،أبو احلسن
 وقد انتسب يف بعض م لفاا  إىل علي بن أر االب. الشااليةاإلسكندرية، وشيخ الٍائفة 

 ،  يف املغرب، وكان ل  (3)شيشم يف صغره على عبد السالم بن االاتلمذ أبو احلسن الش ،
 .األثر يف حياا  العلمية والصُّوفيَّة أكمُ 

، جامعىا الشرعيةان متضلعىا ابلعلوم ، كلقرب من اونساب بلدة  ظهوره بشاالة  كان مبدأُ 
وكان ، وأصول وبداب، ول  سياحاف كثرية، وكراماف شهريةلفنوّنا من افسري وحديث و و 

شرقي صعيد مصر على ساحل البير  - مراف واويف بصيراء عيذاب الشاال ضريرىا حج  
 م ة.سنة سي ومخسل وسي  فن هناك يف أول اي القعدةفدُ  احلج   اقاصدى  -األمحر

                                           

القاهرة  -(، ط: مٍبعة مدبول 132عبد الر اف إبراهير )  لعبد هللايف القارة األفريقية                     ُّ   َّ أضواء على الٍرف الص وفي ة( 1)
 م(.1929)
 م(.2111الراض، الٍبعة األوىل ) -(، ط: مكتبة الرشد 1/2لٍريقة الشاالية عرض ونقد خلالد بن رصر العتييب )ا( 2)
ر مغرر، اشتهر برسالة ل  بن أر بكر بن علي بن حرمة االدريس احلسه، رسأبو حممد عبد السالم بن مشيش ( 3)

     ى                             مقتوال  على يد ابن أر الٍواجل. انظر  يف سنة اثنتل وعشرين وستمائةاويف شرحها كثريون،  «الصالة املشيشية» :ادعى
 (.3/9(. واألعالم للزركلي )2/263) محد الناصريأل ألخبار دول املغرب األقصى االستقصاارعت  يف: 



 

   

  :ول  حزابن حزب ،يف  على ما قال  الشاال   د  يف الر   فٌ مصن   :ابن ايمية مولشيخ اإلسال
 .(1)كبري وصغري

وانتشر ل  العديد من الكراماف اليت اظهر ابلَو أاباع  في ، فهر حييكون حول  العديد من 
وهللا لقد اسألوين عن "اليت ال سند هلا وال أصل، فمنها: قول :  فرواااخلرافاف واألابايل وال

ٍ رىا يف الد واة واحلصري واحلائط... وهللا إن    املسألة ال يكون عندي هلا جواب، فأرى اجلواب مس
 .(2)"لينزل علي  املدد فأرى سران  يف احلوف واملاء، والٍائر يف اهلواء

ُ                                        اب دعا  ه فعلي  مبواالة أر احلسن الشاال، ومن عظير                        ُ    ويزعمون أن  من أراد أن ي ستج       
ُ                                                               ابلو هر وفيش  قوهلر ادعا  هر: أن  العرش هو املنزلة اليت يتنز ل فيها أبو احلسن الشاال للصلق             ِ           

 .(3)                                            ح ى يروه، وإال  فمنزلت  أعلى. نعوا ابهلل من الضالل

َّ

 ي للٍريقة الشاالية:من أبر  الشصصياف اليت انتم
هد( الميذ وخليفة أبو احلسن 626، أبو العباس املرسي )ف(ده615)ف أمحد البدوي

ابن عٍاء هد(، 696هد(، وحممد بن سعيد البوصريي )ف696الشاال، وإبراهير الدسوقي )ف
، هد(135هد(، وداود بن ماخال )ف116ابن الصباغ احلمريي )ف، هد(119)ف السكندري

 جالل الدين السيوايهد(، و 292الشعراين )ف بوعبد الوها، هد(236)ف أمحد  روفو 
 هد(، وابريهر كثري.1223)ف بن عجيبةوأمحد ، هد(911)ف

َّ

                                           

البن امللقن  (، وابقاف األولياء21/131(، والوايف ابلوفياف )13/229سالم )اتريخ اإل انظر ارعت  يف:( 1)
 (.291(، الٍبقاف الكمى للشعراين ) 5/233(، وقالدة النير )325) 

 (.16ٍائف املنن ) ل( 2)
 (.11نظر: لٍائف املنن ) ا( 3)



 

   

احلكر )و لٍائف املنن)ألر احلسن الشاال،  (رسالة األمل)و (حزب الشاال)
درة األسرار وضفة )، لداود بن ماخال عيون احلقائق)البن عٍا هللا السكندري،  العٍائية
جلالل الدين  (الٍريقة الشاالية ييد احلقيقة العلمية واشييد )البن الصباغ احلمريي،  األبرار

أصول الٍريقة وقواعد )ألمحد بن حممد بن عياد،  (املفاخر العلية يف املآثر الشاالية)السيواي، 
لوائح )و (اليواقيي واجلواهر)و (الٍبقاف الكمى)، ألمحد  ر وف (التصو  والنصيية الكافية

 ، وابريها كثري.للشعراين (األنوار القدسية

َّ

ٍ ريقة واملريد على إيصال  لليق   البيعة عند أابا  الٍريقة الشاالية هي: مبايعٌة بل شيخ ال
،  وأن أيخذ الناجي منهر بيد ا خر، واتر  البيعُة أو جتديدها يف الوقي احلال بصورة

قية أيديهر على ظهور عاعية، حيث اتقد م جمموعٌة منهر، واالمس يَد شيخ الٍريقة، ويضر الب
ه الء املتقدمل املالمسل للشيخ، لُيكو نوا حلقاف متصلة ابدأ من الشيخ واصل إىل بخر مريد 

، واكون املبايعة حاضرىا جملس املبايعة، فتبدأ البيعة والعهد ابالستغفار والصالة على النيب 
اا أابا  الٍريقة املتقدمل على السمر والٍاعة يف املنشط واملكره لشيخ الٍريقة، واألخذ بوص

 .(1)وانتهي بتقدم املبايعون لتقبيل يد شيخ الٍريقة -وكلُّ الر ب ديد  عاعي  -

َّ

                                           

يف  -شيخ الٍريقة الشاالية يف الشام  -يف مقٍر مصور على قناة الشيخ عبد العزيز اخلٍيب نظر: اريقة البيعة ا( 1)
  https://cutt.us/L7OFWبررمج اليوايوب بعنوان: البيعة على مشيصة الٍريقة الشاالية 

https://cutt.us/L7OFW


 

   

  عقيدهتر يف اوحيد هللا :انقسر إىل ثالثة أقسام 

لدنيا، ويُدْنجي من اخللود اوحيد عام ة املسلمل: وهو الذي يعصر الن فس واملال يف ا -1
 يف رر ا خرة، وهو نفُي الش ركاء واألنداد، واألشباه واألضداد.

اوحيد اخلاص ة: وهو أن  يرى األفعال كلَّها صادرةى من هللا اعاىل وحَده، ويشاهد  -2
 الر بٍريق املكاشفة ال بٍريق االستدالل.

يرى يف الوجود إال  هللا  اوحيد خاص ة اخلاص ة: وهو الوصوُل ملقام الفناء، حيث ال -3
 .(1)وحَده، فتغيب عن  املصلوقاف اكون هي والعدم سواء

  اعاىل هللا عن الر علو ا كبريىا  - : أن   يعلر كلَّ ما يعلم  هللا عقيدهتر يف النيب
حدثه الثقة من أعياّنر، أّنر "ابن ايمية:  ويقول بعُضهر كما جاء عن شيخ اإلسالم -

ا هو هللا  .(2). انز ه هللا عن الر"يقولون: إن حممدى

  ومن أشهر عقائد الشاالية: ابلوُّهر يف أر احلسن الشاال و عُمهر أبن   يعلر كلَّ ما
وأن    -ريىا اعاىل هللا عن الر علو ا كب - ويقدر على كل ما يقدر علي  هللا  يعلم  هللا 

 .(3)ورث الر من الن يب  

 معبد السالكني أنتسب إىل الشيخ "ب:                                  ُم ا يروي عن  حل سأل من شيصر؟ فأجاو 
 ،حممد، وأر بكر، وعمر :بن مشيش، وأر ا ن ال أنتسب إىل أحد، بل أعوم يف عشرة أحبر

 .(4)"وعثمان، وعلي، وجميل، وميكائيل، وعزرائيل، وإسرافيل، والروح األكم
ٌ                                     كثري  ُم ا يروون  يف كراماا  ُمالف  صريح  للعقيدة الصييية، ُمالفل بذلر الكتاب و       ٌ                           ٌ   
إاا عارض كشُفر الكتاَب "والر رابر القول املشتهر عن أر احلسن الشاال:           والس ن ة؛

والس ن َة فتمسر ابلكتاب والس ن ة ودِ  الكشف، وقل لنفسر إن  هللا اعاىل قد ضمن ل 
 .(5)"كتاب والس ن ة وع يضمنها ل يف جانب الكشف واإلهلام واملشاهدةالعصمة يف ال

                                           

 م(.2111بريوف، الٍبعة الثانية ) -ط: دار الكتب العلمية وما بعدها(، 22ظر: اجلواهر العجيبة البن عجيبة ) ان( 1)
 (.13/213مو  الفتاوى )جم( 2)
 (.13/213جممو  الفتاوى ) (3)
 (.293لٍبقاف الكمى للشعراين ) ا( 3)
 (.219لٍبقاف الكمى للشعراين ) ا( 5)



 

   

 فهر مصونون ال يع ي قلوهَبر شيٌء من  يغ يف بعض املواضر ادعاء العصمة لألولياء ،
ان يف أربعة مواان: يف الول ُمص"، قال أبو احلسن الشاال: وابفلة، بل قلوهبر متوج  هلل 

اخلواار والوساوس يف الص الة، ووقي الدعاء واللجأ إىل هللا، ووقي نزول الشدائد، وعند 
 .(1)"افرجيها فهذه املواان ال خيٍر بقلوهبر وال يتعلق فيها شيء سوى هللا 

اهر احلاصل لألولياء هو من احلقيقة ا م دية، وأن  األولياء هر مظ ويعتقدون أن  املددَ 
أنوار الن بو ة
                                                          ُ      ، ومن ع يصد ف ابألولياء فيصشى علي  من سوء اخلامتة، كما أن  من ي كذ ب (2)

 .(3)                               الكراماف اليت يد عوّنا يكفر عندهر
                                                                        ومن شدة ابلو هر يف أوليائهر اد عائهر أبن: نقص واحد منهر يف  من  ما مينر املٍر 

           خبري  من  أو  احد استبدل  هللا                                                 ويوقف نبي الشجر، إال  أّنر ال ينقصون، فكل ما اهب و 
 .(4)مثل 

  من شعائرهر: إقامة احلضراف يف املساجد، يقومون فيها اباللتفا  حول شيخ الٍريقة
مرددين اسر هللا املفرد )هللا(، وبعض االبتهاالف واالستغااثف البدعية واألدعية املصتلقة 

 .(5)املصيوبة ابهتزا  األجساد والر قص والت قافز

َّ

                                           

 -(، ط: دار احلقيقة 39زيدي ) سالة األمل يف الوصول لرب العاملل ألر حسن الشاال، ف: أمحد فريد املر ( 1)
 م(.2112القاهرة، الٍبعة األوىل )

 (.23نظر: لٍائف املنن للسكندري ) ا( 2)
 (.21نظر: لٍائف املنن للسكندري ) ا( 3)
 (.36نظر: لٍائف املنن للسكندري ) ا( 3)
حضرة مبسجد نور الدين الشهيد  انظر: اريقة البيعة يف مقٍر مصور على قناة محزة كتان يف بررمج اليوايوب بعنوان:( 5)

  https://cutt.us/MIiKR، ، برًئسة الشيخ عبد العزيز اخلٍيب(2116)مارس  (25)يف 

https://cutt.us/MIiKR


 

   

  م سس الٍريقة أبو احلسن انسب إىل                                       من أشهر أحزاب الٍريقة الش االية أحزاب
الشاال وهي كثرية ومتنوعة يف أابراضها اليت وضعي من أجلها، وأشهرها على اإلاالف: 

 .(1)، حزب الشيخ وابريهاحزب البير، واحلزب الكبري، واحلزب الصغري، حزب النور

 (2)ومنها: حزب أبو العباس املرسي، والوظيفة، الياقواية، اللٍيفية، وابريها من األوراد. 

 .ومن أورادهر: قراءة سورة الواقعة بعد صالة املغرب، ومناجاة ابن عٍاء هللا فجرىا 

َّ
 

                                           

القاهرة،  -لنفية العلية يف أوراد الشاالية لعبدالقادر  كي ط: مٍبعة النيلاكرف هذه األحزاب واألوراد يف كتاب: ا ( 1)
 .ه1321لٍبعة األوىل ا
 يأخ فيها مزيد بيان واوضيح يف الفصلل القادمل  ان هللا.س( 2)



 

   

 البكداشية والبكٍاشية بلهجاف ُمتلفة: فظ ْ ل    ُ اد  ٍريقة البكتاشية، و ال
        ٌ       ٌ        ٌ وهي اريقة  صوفي ة  شيعي ة  
ته رة  وقدمية ، إال  أن  اندر امل لفاف العربية فيها رابر  (1) ِ  ٌ      ٌ                                         م ش    ْ  ُ

 ار منذ نشأهتا إىل وقتنا احلاضر.استمرارها ابالنتش
تزاجها مر املعتقد الشيعي وظهوره                                    ُّ   َّ             وانفرد هذه الٍريقة عن ابقي الٍرف الص وفي ة بتأثرها وام

 البيي وبل   ن أر االب و وج  وأبناءه   ى                                     صرحي ا يف أصوهلا وفروعها، فنجد أن  اسر علي ب
ُ                                               اليت ارد د ها البكتاشية يف حضراهتا وجمالسها الدينية وحمافلها      ى                      حاضر ا يف االبتهاالف واالستغااثف         

احلقيقة واملنشأ،   ٌ ة        شيعي    ٌ ة        صوفي        ٌ اريقة  "ق: أبّنا:                                   وقد عر فها الشيخ عبدالرمحن عبد اخلال ،(2)العامة
 .(3)"                                        ي وارعرعي يف بالد أهل الس ن ة يف اركية ومصر                   ولكنها مر الر ارب  

                                         ُّ   َّ        ى                            والٍريقة البكتاشية من أهر وأوسر الٍرف الص وفي ة انتشار ا يف بسيا الصغرى واركيا وبالد 
صفوية ابانية اسمى بد )القزلباش(  ، وانقسمي عن هذه الٍريقة اريقة أخرى علوية(4)البلقان

في أابا  القزلباش مرجعيتهر الص وفي ة الشيعية وال انتمائهر (5)واعىن العمائر احلمراء ُ                               ُّ   َّ                      ، وال خي       

                                           

ظر: اعريف الٍريقة البكتاشية يف الرسالة األمحدية يف اتريخ الٍريقة العلية البكتاشية ألمحد سري اباب ان( 1)
لتفسريية لشرح الٍريقة العلية البكتاشية املذكرة ام(. و 1939القاهرة، الٍبعة الثانية ) -(، ط: مٍبعة الشرف13و12) :

 .(م1939)القاهرة  -( مليقة ابلرسالة األمحدية ط: مٍبعة الشرف1ألمحد سري اباب ) :
نظر: حلقة اكر عاعية ألابا  الٍريقة البكتاشية مصورة على قناة االضاد العاملي للمسلمل العلويل يف بررمج ا( 2)

  https://cutt.us/To7PB ية بكتاشية )قزلباشية( من أوراد شاه إ اعيل الصفويحلقة اكر علو اليوايوب بعنوان: 
 .(333                                   لفكر الصويف يف ضوء الكتاب والس ن ة ) ا( 3)
ألبانيا، وبلغارا،                                                            ى                          د البلقان: منٍقة جغرافية اقر يف جنوب شرف وشرف أوراب، واضر عدد ا من دول أوراب الشرقية كد )بال( 3)

 ربرأدول مبعظمها، وهي: كرواايا، وصربيا، واليورن، و  الثثوالبوسنة واهلرسر، وكوسوفو، ومقدونيا، واجلبل األسود، و 
(، ط: 162، انظر: املوسوعة العربية امليسرة ) (ا األوربيةدول جبزء منها فقط، وهي: رومانيا، وسلوفينيا، وإيٍاليا، واركي

 م(.2111بريوف، الٍبعة األوىل ) -ة املكتبة العصري
(.ط: 293نظر: اتريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل اال دار للم رخ خليل إيناجلير، ارعة:حممد األرر وط) :ا( 5)

 م(.2112بريوف، الٍبعة األوىل ) -دار املدار اإلسالمي

https://cutt.us/To7PB


 

   

ل حيث ه ج روا احلج  إىل مك ة املكرمة واجتهوا يف حج هر (1)للصفويل يف إيران َ                                        ، وكانوا من الض ال   َ       َّ ُّ               
ْ َ                         إىل أ ر د بيل يف إيران مسقط رأس صفي ْ َ               الدين األ ر د بيلي ومكان قمه    َ   َ        (2). 

واليت كاني سبب  (3)                                   ى      ى                  ويرابط اسر الٍريقة البكتاشية اراباا ا وثيق ا ابلقواف اإلنكشارية
              َ  َ ُّ        ، فظهر الر يف اد غ ل ب اجلانب  اء الدولة العثمانيةأ    ى                               رئيس ا يف انتشار الٍريقة البكتاشية يف 

 .السياسي على اجلانب الديه فيها
بكتاشية يف اركيا، وبالد البلقان، ومصر وهلا أابا  يف الشام والعراف وانتشر الٍريقة ال

 .(4)      ُّ                                 ، ومقر ها الرئيس يف وقتنا احلاضر يف ألبانيا                                            ولبنان، ومنها أقلياف يف الص ل والياابن وأمريكا
 وأصول الٍريقة البكتاشية ثالثة:

َ  التلقل: وهو القل كلمة التوحيد )ال إل  إال هللا( للمريد أو ل   -1  انضمام  للٍريقة.                                                     

ٍ ا، ويسمى  -2 ِ            ى         إلباس التااب: )التااب البكتاشي: عبارة عن ل ب د ة  بيضاء  ااف  اثه عشر خ     َ        َ  َِ                                        
َ  ، ويكون الت ااب من الصو  اخلالص، ومتثل هذه اخلٍوط االثنا عشر عدد  (5)ابلتااب احلسيه(                                                           

                              )األئم ة االثه عشر( عند الشيعة.

 املريد والشيخ.: ويقصدون هبا املبايعة بل (6)واألخذ ابليد -3

َّ
                                           

ْ  َ األ ر د ببن جميل  صفي الدين إسياف سبة إىلن وا ابلصفوية: ( 1)  َ ، واملشهور بقزلباش، صويف، كان ل   اوية بشريا  يلي 
ول  أابا  ومريدين. وهو جد الصفويون الذين ابتدأ أمرهر ابلتصو  وانتهى ابلرفض الغال والر يف عهد شاه إ اعيل بن 

ْ  َ                                            ى                                   حيدر األ ر د بيلي الذي كان ال يفتح بالد إال  ويقتل أهلها عيع ا وينهب أمواهلر، وكاد يدعي الربوبية   َ وكان أيمر عسكره       
: سلر الوصول لٍبقاف الفيول ر. انظ                   ى      ى                               ابلسجود ل ، وفكان شر ا ووابال  على أهل الس ن ة إىل أن أهلك  هللا 

 (.293(، واتريخ الدولة العثمانية خلليل إيناجلير ) 351و1/291)
 (.291نظر: اتريخ الدولة العثمانية خلليل إيناجلير ) ا( 2)
اثين السلٍان أورخان العثماين : اجليش اجلديد، الذي أنشأه أحد ملوك الدولة العثمانية اإلنكشارية هو اسر يعه( 3)

                                                                                                     سالال بل عثمان، ويتكون من أبناء األسرى يف احلروب العثمانية من أهل الذ مة وهر من أصول نصرانية، وأوكل احلااب 
                                       ي مسم ى القواف اإلنكشارية، فكان هذا أول بكتاش أمر دعوهتر لإلسالم واعليمهر وهتذيبهر لضمهر للجيش العثماين ض

 (.293التأثري البكتاشي على اجليش اإلنكشاري. انظر: اتريخ الدولة العثمانية خلليل إيناجلير ) 
نظر: حلقة عن الٍريقة البكتاشية مصورة على قناة اجلزيرة الواثئقية يف بررمج اليوايوب بعنوان: رحلة البكتاشي ا( 3)

https://cutt.us/nsRZq  
 (.13الرسالة األمحدية ) ( 5)
                      ى              أخ بيان هذه األصول الحق ا يف ااف املبيث.سيو  (.13انظر: الرسالة األمحدية )  (6)

https://cutt.us/nsRZq
https://cutt.us/nsRZq


 

   

عون ن سب    حلااب بكتاشالرومي، الشهري بدا، مث اخلرساين بن إبراهير اخلليفة اليسويمد حم ِ     َ  ِ ُ  ، وي رج    ُ   
 هد( يف مدينة نيسابور خبرسان إيران.636                                ى              إىل بل البيي وإىل موسى الكاظر ضديد ا، ولد يف سنة )

 فيها،       واوا ن  -اركيا ا ن -بعض األمراء، أاى بالد الروم ى       ى           د ا، شريف ا، من أوالد     سي   كان
                                         ، فزعموا أن من كراماا : أن   حل رحل لبالد صياب الكرامافأكان من علة ، و ر أاباع    ُ فكث  

ْ                 ى     ى                                 الروم كان ال مير  مبكان قد ف ر إال  أضيى مدينة  كبرية  من كثرة الوافدين إلي  للت مك ب .  َ       ُّ               
أحد أولياء  (2)خليفة أمحد يسوي (1)برندالقمان  ستاااألم عن و العل احلااب بكتاش القى

والذي قاد  (3)اتلمذ احلااب بكتاش على يد رجل يسمى اباب إسياف اكم  ،   ُّ   َّ           الص وفي ة يف نيسابور
                                                                        هد على الد ولة الس لجوقية وشارك في  احلااب بكتاش، ومن هنا جند األثر السياسي 623  ُّ ى      متر د ا عام 

 .الواضح على الٍريقة البكتاشية
ُ                                                               وي سم ى رئيس  الٍريقة البكتاشية املنتمي لنسل احلااب بكتاش بد )جليب(. وأمحد يسوي  هو  ُ         

               ُّ   َّ         لنشر اريقت  الص وفي ة، فسافر  -اركيا -بالد الروم أن يسافر إىل  أشار على احلااب بكتاش من
ركيا واستقر اوسافر بعد الر إىل                   املدينة الن بوي ة، البيي و ار                    جف يف العراف، مث حج     ى         أوال  إىل الن  

      ُ     اكي ة ا زار  ل و     ٌ  ُ       كبرية  م زي نة،   ٌ ة               وعلى قمه قب   ب كيا،ه    ُ وقم   هد(132       ى                   هبا م سس ا اريقت . اويف سنة )
 .(4)يف املدينة اليت ضمل ا   )بكتاش/بكٍاش( إىل وقتنا احلاضر

َّ
                                           

 نيسابور قبل بكتاش يف لليااب                                                                            ل عن : ع ارد ل  ارعة يف كتب ال اجر ال كية، وع يذكر عن  سوى أن   املرشد واملعلر قي( 1)
                                                                                                         هجرا  ل كيا، ول  اكي ة ومقمة اب   يف مدينة هراة. انظر: هامش املتصوفة األولون يف األدب ال كي  مد كوبريلي، ارعة: 

 م(.2112القاهرة، الٍبعة األوىل ) -(، ط: اجمللس األعلى للثقافة 116و115عبد هللا إبراهير ) :
ا                                  ى املعرو  خبواج  أمحد إفتصار يسوي وأيض   ،الشاعر ،الزاهد ،ري اوركستان الصويف( أمحد يسوي بن إبراهير بن حممود ب2)

، ول  ديوان شعري جواهر األبرار من أموااب البيار، م سس الٍريقة اليوسوية يف بسيا الصغرى، من مصنفاا : أمحد يسوي
ملتصوفون األولون يف األدب ال كي ثنل وستل ومخسمائة هجرية. انظر ارعت  يف: اإاويف سنة  يسمى بديوان احلكمة،

 (.1/619) معجر اتريخ ال اث اإلسالمي يف مكتباف العاع(، و 11) :
قتل                                                                                                        وهو إسياف الكفرسودي ال كماين وإلي  انسب الٍائفة الباابئية، اد عى الن بو ة وأن   مرسل لبالد الشام ومالٍا، ( 3)

               ى                              ُّ   َّ        أن اثر علي . نقال  عن: الفكر الشيعي والنزعاف الص وفي ة لكامل بعد  السلٍان ابياث الدين كيصسرو الثاين السلجوقي
 وع أقف على ارعة أخرى ل .م(. 1966بغداد، الٍبعة األوىل ) -(، ط: مكتبة النهضة 312الشييب ) 

 (،1(، والرسالة األمحدية ) 1/323، وسلر الوصول لٍبقاف الفيول )(16 الشقائق النعمانية )انظر ارعت  يف: ( 3)
 (. 333(، والفكر الصويف ) 293(،واتريخ الدولة العثمانية خلليل إيناجلير ) 2واملذكرة التفسريية ) 



 

   

 من أبر  الشصصياف املنتمية للٍريقة البكتاشية:
، وهو من قام بوضر أصول الٍريقة، وشرح )ع أقف ل  على اتريخ وفاة( لٍانابلير س

، وقيغوسز سلٍان الشهري أبر عبد هللا املغاوري (1)مراابها ودرجاهتا، ومراحل السلوك فيها
صاحب   (2)هد( أول من دعا للٍريقة البكتاشية وقام بنشرها يف مصر، وأمحد سري اباب212)ف

 ، وابريهر كثري.(ة يف الٍريقة العلية البكتاشيةالرسالة األمحدي)كتاب: 

َّ

ا  ٍ ريقة البكتاشية وع أقف إال  على القليل منها، وإَّن                                                                                   اندر امل لفاف العربية اخلاص ة ابل
ٍ ريقة البكتاشية ومنتسبيها يف الكتب اليت اناولي اتريخ الص وفي ة  ُ                                                             ُّ   َّ  يكثر احلديث  عن ال يف مصر،          

أو اتريخ الدولة العثمانية، والر للصلة الوثيقة بل مشايخ الٍريقة البكتاشية وسالال الدولة 
 العثمانية كما مر معنا.

 : َ   وقيل: إن  من م لفاف م سس الٍريقة كتاب  ،                ُ                     كتب  ابلعربية مث ا رجر لل كية واأللبانية  (املقاالف)                                    
 : َ   وكتاب  : ، (3)جر لأللبانية ُ           ُ   ك تب ابل كية وا ر   (افسري الفاضة)     َ   وكتاب   كتب  ابل كية.  (واليي رمة)    

املذكرة )و ،(الرسالة األمحدية يف اتريخ الٍريقة العلية البكتاشية)ومن كتبهر املعتمدة 
وكالها ألمحد سري اباب، وابقي كتبهر هي دواوين شعرية،   (التفسريية شرح الرسالة األمحدية
ٍ ريقة اليت يتناقلوّنا.ُ                               ك تبي ابلل غة ال كية واأللبانية، ف                  ُّ                                    الش عر لديهر أهر  أركان أوراد ال

َّ
                                           

(، ط: املركز 31                                                           ى                   نظر: اتريخ التصو  يف الدولة العثمانية: الٍريقة البكتاشية َّنواج ا ملمدوح ابالب بري ) ا( 1)
 م(.2119برلل، الٍبعة األوىل ) -الدميوقرااي العرر 

ألباين املولد والنشأة، هد 1313أقف على ارعت  وارجر لنفس  بدد: أمحد سري بن شاهل بن أمحد جوجول ولد سنة ع  (2)
ابلبالد اليت هبا اكاا البكتاشية،  اا فيضر إليها بعد أن  ،استقدم  إىل مصر شيص  حممد لٍفي اباب ليولي  املشيصة

                                                   ى  األشر ، واستصلف  شيص  وانا ل ل  عن املشيصة، وأصبح شيص ا  وانقل بل بالد األرر وط وبغداد وكربالء والنجف
 (.53هد(. انظر: الرسالة األمحدية ) 1353سنة ) للبكتاشية مبصر

جامعة -عرض ونقد لبيلدار حجي )رسالة ماجستري يف ختصص العقيدة                 ُّ   َّ                      نظر: الٍريقة الص وفي ة البكتاشية يف ألبانيا ا( 3)
 (.112ه( ) 1331القصير 



 

   

ُ                                                                       ٌ        ُ     ا سم ى البيعة والعهد عند أابا  الٍريقة البكتاشية بدد)األخذ ابليد(، وهي بيعة  سري ة ا قام 
َ         يف الت كاا خلف  األبواب  ٌ                   غلقة وال يكون بينهر ابريب  حلديث شداد بن األوس    ُ الدم                                        الذي

        مر  معنا
َ  ، وهي شرط  م ل ز م  ملن أراد الدخول يف الٍريقة، ويتقدم املريد ملرشده عند البيعة م ٍو ف  (1)     ُ                                                          ٌِ  ْ ُ  ٌ         

   ُ        ُ                  الع نق حببل  ي سم ى )حبل الفداء(
ُ                   ، وا عقد في  ثالث  عقد  ارمز لدد )هللا (2) علي(،  -حممد  -   ُ           

ِ               وأيخ بعده الت لقل واراداء اخل رقة من الش يخ.                            
ٍ ريقة عند ُ                                                         ى   هر عشر  مقاماف  منها: مبايعة املرشد والتوبة، وأن يكون املريد االب ا،              ولل      

 .(3)وابريها من املقاماف وحالقة الرأس واقصري الثياب
ِ   ابدأ البيعة بتالوة بية املبايعة، مث االستغفار والت لقل وس ال املريد هل يقبل التسلير ملرشد ه                                                                                    

ِ         شيخ  الٍريقة   (4). 

َّ

   من عقائدهر القول بوحدة الوجود، فهر يرون أن  األساس يف الٍريقة هو احلب                                                                    
ب نفس  حيب هللا  ُ             اإلنساين وهو ااف العشق اإلهلي، ألن  من حي  يكون من  ، وحب  هلل                                   

 .(5)خالل إميان  بوحدة الوجود املكونة من هللا والٍبيعة واإلنسان. انزه هللا عن الر

 لتأثر بعقيدة التثليث النصرانية حيث يقولون ابلتثليث يف عقديتهر وهو عندهر: )هللا ا
ُ         َ    ُ                                       علي( فيلبس وّنما رداء  األ لوهية يف ابتهاالهتر وأدعيتهر ويساووّنما ابهلل  -حممد  - . اعاىل          

 .(6)                  ى هللا عن الر علو ا كبري ا

                                           

 ( يف هذا الفصل.125 اكره بتمام  وخترجي  ) بق س( 1)
أحد أصياب حممد الباقر: افتداه  أن ويها البكتاشية:ير وحلبل الفداء قصة خرافية  (.23نظر: املذكرة التفسريية ) ا( 2)

وشنق ب  نفس ، فلما اهب                                 ى                   بقتل ، فأشغل صاحب  اجلند بصنر حبل  من صو  ب  اثلث عقد  رام بن عبد امللهشملا أمر 
 اجلند  مد الباقر وجدوه قد ماف:. انظر ااف الصفية من املذكرة التفسريية.

 (.15نظر: املذكرة التفسريية ) ا( 3)
 (.23نظر: املذكرة التفسريية ) ا( 3)
 (.33و  31نظر: اتريخ التصو  يف الدولة العثمانية ) ا( 5)
 (.192)             ُّ   َّ                     الٍريقة الص وفي ة البكتاشية يف ألبانيا(، و 32ثمانية ) نظر: اتريخ التصو  يف الدولة العا( 6)



 

   

 صديق ابجل نان بوجود هللا اإلميان عند أابا  الٍريقة البكتاشية هو: إقرار ابللسان وا            َ       
 .(1)اعاىل ووحدانيت  واإلميان ابملالئكة والكتب والرسل واليوم ا خر والبعث بعد املوف

  يعتقدون ابألئمة )االثه عشرية(، ويقدسوّنر ويتمكون هبر، وعلى رأسهر علي  بن أر                                                                       
ُ   ى     ، ولشدة اعلقهر هبر فهر يقيمون احلداد يف يوم عاشوراء ح زر  على االب  أحداث يوم                                                   

 .(2)َ  َْ                                                             ك ر ب الء ويصومون عشرة أام، ينقٍعون عن شرب املاء، وأكل الليوم واحللوى

  اد عي البكتاشية االهتمام  ابجلانب الد اخلي البااه لإلنسان أكثر من اجلانب                                             َ                      
َ           هي عباداف ليسي ااف  أهية، وع  -                     كالص الة والصوم وابريها   -                           اخلارجي، فالعباداف الظ اهرة                   

ٍ ريقة، كما أن اخلمر مباح ، وال يلزم من النساء ل ب س  احلجاب، واالختالط   ُ        ي لزم هبا ا ُ  لت ابعون لل                ُ  ُْ                      ٌ                                   
ٌ                         مشرو   عندهر بل الرجال والنساء     (3). 

 وهذا ما نالحظ  يف جمالس الذكر واحلضراف لديهر:
، وجتلس الن ساء مالصقاف  للرجال مر ما  ٌ                                     فاحلضراف ُمتلٍة ، والنساء  فيها متمجاف              ُ         ٌ            

احلضراف من اواجد و ا  لألها يج واألشعار الغزلية، والعز  اب الف يكون يف الر 
 .(4)املوسيقية

  هر: فيعظ مون قبور أوليائهر                                                                             ابلوهر يف األولياء واألئم ة )االثه عشرية( واقديسهر إا 
َ                                                        ُ     وي ولوّنا مزيد  عناية واهتمام؛ فهي مسيجة ااف قباب ضصمة صيغي من الذهب واب ٍيي            ُ 

                                                              خرفي، فييث ون الناس على  ارهتا، ويدعوّنر للسجود عندها ويتمكون ابملوشياف اخلضراء و 
                                                                                هبا ويستغيثون عندها يف الب حاجاهتر، ح ى إن   حيرم على  ائر ضريح أحدهر أن يول ي  ظهره 

ُ                           ِ                    حال خروج ، ويد ل ز م ه ر اقبيل عتبة الض ريح وأبواب   عند الدخول واخلرواب  ُ َ  َْ              (5). 

                                           

 (.5نظر: الرسالة األمحدية ) ا( 1)
 (.23انظر: املذكرة التفسريية ) ( 2)
 (.292ريخ الدولة العثمانية خلليل إيناجلير ) اتنظر: ا( 3)
ضاد العاملي للمسلمل العلويل يف بررمج ( انظر: حلقة اكر عاعية ألابا  الٍريقة البكتاشية مصورة على قناة اال3)

  https://cutt.us/To7PBاليوايوب بعنوان: حلقة اكر علوية بكتاشية )قزلباشية( من أوراد شاه إ اعيل الصفوي 
ررمج اليوايوب بعنوان: رحلة البكتاشي نظر: حلقة عن الٍريقة البكتاشية مصورة على قناة اجلزيرة الواثئقية يف با( 5)

https://cutt.us/nsRZq 

https://cutt.us/To7PB


 

   

 ا من اساهلهر يف أمور الشريعة ح ى يقبلهر ا خر، قوهلر ابلتسامح الديه: ويظهر هذ
ومشاهبتهر لكثري من عاداف النصارى كالرهبانية واالع ا  للمرشد ابخلٍاا، وإابحتهر شرب 
 –اخلمر، وإيقاد الشمو  عند أداء العبادة، والبناء على القبور واعليق الصور يف دور العبادة 

 .(1)-التكاا

                                                            يقام بٍريقة سرية خلف األبواب املغلقة للت كاا، وهو شبي  ابلعشاء                       للبكتاشية احتفال خا   و 
ُ                          األخري لدى النصارى حيث يتكون من الن بيذ واخلبز واجلنب ويد ل ب س  في  املريدون لباس ا خاص ا  َْ َ                                                    (2). 

وشاهبي البكتاشية النصرانية ح ى ظن أهل بلغارا أن البكتاشية شكل من أشكال 
 .(3)النصرانية

 رابيش كبرية احلجر مزي نة بعصابة مُييز البك ٍ تاشية أنفسهر ابللباس األخضر ولُْبس ال
 خضراء، وأو ُل مقاليد الدخول يف الٍريقة البكتاشية الت لقُل ولُْبُس التااب البكتاشي واألخذ ابليد.

 ولُْبُس األقراط يف األان اليمىن ملن  (4)ومن شعائرهر لبس اجلبة وهو قميص بال أكمام ،
ويسمى العا   عن الزوااب فيهر بد)املتجرد( وهو ما ، (5) من الرجال املتبت لل فيهركان عا ابى 

يقابل )الرهبنة( عند النصارى، فاملتجرد البكتاشي يقير يف التكية ليصدم شيصها واملريدين 
ُ                        والزائرين وال خيراب منها أبد ا كيال ر هبان الن صارى يف كنائسهر  .(6)                         ى       

 مرشد الٍريقة عند أخذ العهود واملواثيق وعند الذكر،  من شعائرهر الس جود بل يدي
وبدم ميثل اإلنسان يف أكمل صوره  قد أمر املالئكة ابلسجود  دم، ويعل لون الر أبن هللا 

وهو ما وصل إلي  املرشد. كما يزعمون أن  السجود أثناء األاكار البكتاشية جُيَن ب املريد الوقوَ  
 .(7)يف الكم

َّ
                                           

 (.193)             ُّ   َّ                     الٍريقة الص وفي ة البكتاشية يف ألبانيا(، و 32نظر: اتريخ التصو  يف الدولة العثمانية ) ا( 1)
 (216)             ُّ   َّ                     الٍريقة الص وفي ة البكتاشية يف ألبانيا انظر:( 2)
 (.192)  يف ألبانيا            ُّ   َّ           الٍريقة الص وفي ة البكتاشية نظر:ا( 3)
 (.11نظر: املذكرة التفسريية ) ا( 3)
 (.215)             ُّ   َّ                     الٍريقة الص وفي ة البكتاشية يف ألبانيا(، و 32نظر: اتريخ التصو  يف الدولة العثمانية ) ا( 5)
 (.12ظر: املذكرة التفسريية ) ان( 6)
 (.21ظر: املذكرة التفسريية ) ان( 1)



 

   

 :الذكر عند البكتاشية نوعني 

 يف الغار. عن النيب                                                    الذكر اخلفي: وهو الذ كر الذي الق اه أبو بكر الصديق  -1

 .(1)    سر ا عن النيب                                         الذكر اجلهري: وهو الذكر الذي القاه علي   -2

 ر  حمض  يف التمسر أبهداب الرس ٌ                     أورادهر ا ك     ٌ  ْ  ِ . وعلى (2)وبل بيت  يف كل مناسبة ول         
ُ                                                       خال  ابقي الٍرف الص وفي ة اند ر  الس ور وا اف القربنية يف أورادهر وأدعيتهر، واستبدلوها   ُ     َّ   ُّ                 

 .                                        ابألشعار فهي حاضرة يف كل  حمفل ومناسبة لديهر

  الذكر عند البكتاشية ابلقلب فقط: فهر يتجنبون البكاء والعويل، ومتزيق الثياب كيال
 .(3)               ُّ   َّ أابا  الٍرف الص وفي ة ابقي

  اسمى األوراد واألدعية عند اابا  الٍريقة البكتاشية بدد)ال عارف(، وهدي ابللغدة ال كيدة                                                                              
 ُ                        ُ                          ُشوبة ببعض الفارسية، وقد اُرجر بعضها للعربية، فمنها:    َ الدمَ 

ِ     ى                                                            ُ     دعاء رد  علي ا: وهذا الد عاء من ا   يعر  فيواه، فهو دعاء واستغاثة ونداء ي توج   -1       
 بٍلب قضاء احلاجاف وافريج الكرابف. إىل علي ب  

َ                     دعاء اإلقرار: وهو الدعاء الذي ي تلى ع ق ب  مبايعة املريد ملرشده. -2  ِ  َ     ُ                               

                ُ                                        دعاء األعتاب: وي تلى عند دخول الت كية والسجود عند العتبة. -3

                              ُُ              دعاء احلزام: ويتلى عند ضزمي الع ن ق حببل الفداء. -4

 أضرحة األولياء. دعاء الضريح: وهو ما يقال عند الدخول إىل -5

                      اللهددر صددل  علددى عددال حممددد  " ُ                                                يُبدددأ كددل دعدداء لدددى البكتاشددية ابلبسددملة والصددالة بصدديغة: 
  .َّ(4َّ) "                                          وكمال علي  واحلسن واحلسل، صلواف هللا عليهر أععل

َّ
 

                                           

 .(16نظر الرسالة األمحدية ) ا( 1)
 (13نظر: املذكرة التفسريية ) ا( 2)
 (.11نظر: املذكرة التفسريية ) ا( 3)
 (21نظر: املذكرة التفسريية ) ا( 3)



 

   

  .َّ(1َّ)وفيَّة املشتهرة، وهي فارسيُة املنشأ واللغةالٍريقة النقشبندية: هي إحدى ارف الصُّ 
و يي ابلنقشبندية نسبةى إىل م سسها حممد هباء الدين البصاري املعرو  بشاه نقشبند، 
و)نقشبند( لفظة فارسية اعه الر س ام والند ق اش على األقمشة يف اللغة ال كية، و  ى النقشبندية 

 ليف قلوب املريدين ابلذكر املتواص نقش حمبة هللا أنفَسهر بذلر؛ بزعر أّنر يسعون إىل 
فهر   . وكاني اسمى ابلٍريقة الصديقية نسبة ألر بكر الصديق(2)واملمارساف الصُّوفيَّة

 فهو م سسها كما يزعمون، فصالفوا بقية الٍرف يُرجعون أصل اريقتهر وسندها ألر بكر 
 الصُّوفيَّة اليت انتسب  ل البيي يف سندها وسلسلة ارائقها، مث  يي ابلنقشبندية.

ومن أ ائها: )الٍيفوري ة( نسبة إىل أر يزيد ايفور بن عيسى الِبْسٍامي، 
و)األحرارية( نسبة إىل عبيد هللا  ،(3)الُغْجَدَواين قو)اخلواجكانية( نسبة إىل اخلواجة عبد اخلال

ددية( نسبة إىل جمدد األلف الثانية أمحد الفاروقي، و)املظهرية( نسبة إىل جان أحرار، و)اجمل
. (4)جارن احلنفي الدهلوي املظهر، و)اخلالدية( إىل هباء الدين خالد البغدادي النقشبندي

وهذه األ اء هي مسم ياف للٍريقة على مر  العصور ولكل  ِحقبة اسٌر مر اجتماعها ابالسر 
 .(5)النقشبنديةالرئيس الٍريقة 

                                           

إسٍنبول  –(، ط: مكتبة احلقيقة 3لبهجة السنية يف بداب الٍريقة اخلالدية النقشبندية  مد اخلاين ) اانظر: ( 1)
 م(.2112)
 م(.2112إسٍنبول ) -(، ط: دار العم9اضرها لفريد بيدن ) :لٍريقة النقشبندية بل ماضيها وحا( 2)
ْ      ( عبد اخلالق بن عبد اجلليل الغجدواين، رابر خلفاء يوسف اهلمداين يف ابقاف خواجكان، ولد ودفن يف اب ج دوان 3)  ُ                                                                                       

؛، اويف سنة أربر                                                                                              مدينة ابلقرب من خبارى، ويعتم من  عماء الٍريقة النقشبندية، ومن خرافتهر أن   الق ن الذ كر من اخلضر
 (.161(، و احلدائق الوردية ) 61وسبعل ومخسمائة. انظر ارعت  يف: ابقاف اخلواجكان ) 

 (. 22)  الٍريقة النقشبندية بل ماضيها وحاضرهاو  ،وما بعدها( 21البهجة السنية ) نظر: ا( 3)
القاهرة، الٍبعة األوىل  - ط: الدار الثقافية (،35( انظر: النقشبندية نشأهتا واٍورها لدى ال ك لبديعة عبدالعال ) 5)
 (.م2111)



 

   

وانتشددددر الٍريقددددة النقشددددبندية يف عيددددر أ دددداء العدددداع، ومركددددز اواجددددد أاباعهددددا بددددالد القوقددددا  
وشددب  القددارة اهلنديددة،  -االضدداد السددوفييت سددابقىا -و رقنددد، واركمددان صدديراء روسدديا   ،َّ(1َّ)وخُبددارى

 ،      وأورواب  ، والصدددل، حيدددث إن  سددداداف الٍريقدددة مدددن الدددر الدددبالد. كمدددا انتشدددر الٍريقدددة يف اركيدددا
وإيران، ومعظر البالد العربية خاص ة بالد الشام والعراف
ََّّ(َّ2)َّ. 

َّ

 املعرو  بشاه نقشبند. ،البصاري األويسي الشريف حممد بن حممد بن حممدهباء الدين 
من  والقن  ،(3)مري كاللأىل السيد إنسبت  يف الٍريق  يكانهد(،  112ولد يف خُبارى عام )

يخ عبد اخلالق ا من روحانية الش  يضى أ وارىب   ح ى فاف شيص  وَعَلْي ه ُت  ففارق  إىل ابريه، كرالذ  
ُ                                           وال بية الروحانية هنا ابري  حقيقة؛ بل هي اربية من املي ي لليي وهذا من  . قلُي:اينوَ دَ جْ غُ ال                        

                      ء واألمواف والق يهر عن                                                   ُّ            مفرداف الٍريقة النقشبندية، فهر يعتقدون ابلتواصل الر وحي بل األحيا
َ                    ُ                                            األمواف بداب  السلوك والٍريق، في نسبون هلر وجيتمعون هبر عند قبورهر، فما بل مولد            

د و اين ) َ  َ    النقشبندي ووفاة الغ ج   ْ      ى                                         ى    ( عام ا، وهذه النسبة الروحانية أعظر وأقوى ااصاال  من 131                  ُ 
 .(4)لدى أابا  الٍريقة النقشبندية النسبة اجلسمانية

شبندي اليت يزعموّنا ما ُروي أن  أُم   قالي عن : أن   يف عمر األربر ومن كراماف النق
 سنواف أشار إىل بقرة، فقال: هذه الد ِعجالى أابر  اجلبل فكان كما كان.

                                           

( مدينة إسالمية، 1111دينة عريقة ااف اتريخ حافل، اقر يف وسط بسيا جبمهورية أو بكستان. انظر: موسوعة )م( 1)
 م(.2111بريوف، الٍبعة األوىل ) -(، ط: أوراف شرقية 113لعبد احلكير العفيفي ) 

 (.233وسوعة التصو  امليسرة ) م(، و 3ا واٍورها لدى ال ك ) انظر: النقشبندية نشأهت( 2)
 ُ    وك الل  وأفضل أصياب ، ،خليفة الشيخ خواج  حممد اباب السيماسي ،      ُ                                  ( أمري ك الل بن السيد محزة البصاري النقشبندي3)
. انظر ة َاَّنسنة َانل و  - قرية من قرى خبارى -وهي مولده  بسوخاراويف من يعمل القدر والكو .  - بضر الكا  -

 (.131(، والفوائد البهية يف اراجر احلنفية ) 1/335) سلر الوصول إىل ابقاف الفيول ارعت  يف:
أربيل الٍبعة الثانية  -و ارة ال بية  ط: ،(13( انظر: احلدائق الوردية يف حقائق أجالء النقشبندية لعبد اجمليد اخلاين ) 3)
 (.م2112)



 

   

وضر كف   الش ريفة على قلب  ومنها: أن  سبب اسمية الٍريقة بنقشبند؛ ألن  الن يب 
 النقشبندي فصار نقشىا على قلب .

على اإلحياء واإلمااة، فقد كان يف َسَفر  هو وصاحٌب ل ، فسأل  صاحب :  ومنها: قدرا 
عن العبودية وإىل أي مدى انتهي؟ فأجاب : انتهي حل يقول الس الر ألحد ُمْي؛ فيموف يف 

ر أن هلِْ فأُ  ،(1)احلال. فقاهلا النقشبندي لصاحب  فماف! مث ضري  يف أمره بعد مضي نصف النهار
 صيييىا!!ْحَي(، فعاد صاحب  حي ا يقول: )ا فالن اِ 
ودفن يف بستان  يف خُبارى، وأقام أاباُع  على قمه  ،سنة( 13)وعمره هد( 191اويف سنة )

قبةى، وبَنوا ضرحيىا ل  يزار إىل ا ن
(2). 

َّ

بن وحممد  ،(نفياف األنس)هد( صاحب كتاب 292)ف عبد الرمحن اجلامينور الدين 
هد( ويعتم جمدد األلف 1133وأمحد السرهندي الفاروقي )ف (،هد963سليمان البغدادي )ف

( امللقب ابلٍيار اي ده1232أبو البهاء خالد ضياء الدين النقشبندي )ف الثانية للٍريقة،
دي الٍريقة ونسبي ل  الٍريقة اخلالدية النقشبندية وهي مشتهرة والذي يعتم من جمد   ،اجلناحل

، وعبد اجمليد (البهجة السنية)هد( صاحب كتاب: 1219اخلاين )ف وحممد بن عبد هللا ا ن،
وحممد أمل الكردي ، (السعادة األبدية)هد( صاحب كتاب: 1312اخلاين صاحب )ف

هد( صاحب 1351، ويوسف النبهاين )ف(انوير القلوب) :( صاحب كتابده1332)ف
 .(كراماف األولياء)كتاب: 

َّ

                                           

 (.193ئق الوردية ) نظر يف كراماا : احلداا( 1)
-(، وجمموعة أوراد وأحزاب النقشبندية 121(، واحلدائق الوردية ) 153ظر ارعت  يف: الشقائق النعمانية ) ان( 2)

 .(31انظر: النقشبندية نشأهتا واٍورها لدى ال ك )  (.91(، وابقاف اخلواجكان ) 2املقدمة ) 



 

   

كاني الل غة الفارسية هي األصل يف م لفاف الٍريقة الن قشبندية، وقد اُرجر بعضها 
 .(1)للعربية مر االحتفاظ ببعض األلفاظ الفارسية امُّكىا هبا

 مد بن سليمان البغدادي،  (احلديقة الن دي ة)ومن كتبهر املعتمدة يف الٍريقة كتاب: 
 (السعادة األبدية) مد اخلاين، و (ة يف بداب الٍريقة اخلالدية النقشبندي ةالبهجة الس ني  )و
ء النقشبندية)و  (جامر األصول)، ولعبد اجمليد اخلاين (احلدائق الَوْردية يف حقائق أِجال 

  مد أمل الكردي. (املواهب السرمدية يف مناقب السادة النقشبندية)و للكمشصانوي،

َّ

ُّرف الصُّوفيَّة:  ختتلف البيعة الن قشبندية عن سائر الِبَير يف ال

فهي ابتدأ ابستصارة املريد قبل كل  شيء، ويكر رها إم ا ثالث مر اف أو سبر مر اف قبل 
ٍ ريقة، مث يُعِلُر الشيُخ املريَد التوبَة على وج  اإلعال ال التفصيل، مث يلق ُن  اِ  ْكرىا الد خول ابل

 مناسبىا حلال ، ويبل  ل  بداب الٍريق وشرائٍ .

 ريقة كلَّها: من مرشده إىل النيب ٍ ، على املريد أن يعر  نسبَة شيص  وسلسلَة ال
ح ى يستٍير الب املدد من روحانيتاهر، فإن ع اتصل سلسلت  إىل احلضرة الن بوي ة كان مقٍوَ  

ٍ ريقة من اريق  .(2)الن يب  الفْيِض، وع يكن واراثى لل

  ويكون العهد جبلوس املريد بل يدي شيص  متور كىا، فيُبل  الشيخ ل  حمل  القلب
الص نوبري من اجلسد، مث يستغفر الشيُخ ويتابُع  املريُد مخسىا وعشرين مر ة، مث يقرأ الفاضة وسورة 

وكلُّ الر يف مكان اإلخال ، مث أيمر املريَد بتغميِض العينل والنظِر إىل القلب بعل خيال ، 
مغلق  ال يراهر في  أحٌد، فٍريقُتهر مبني ٌة على الس ر  وصفاء الوقي من حضور من ليس منهر
(3). 

َّ
                                           

 .(91و 3البهجة السنية )  ( انظر:1)
 هد(.1316(، ط: احلبانية )5اخلريية يف الٍريقة النقشبندية  مد الكردي ) اهلداية  (2)
 (.69( نظر: البهجة السنية ) 3)



 

   

  يعتقد أاباُ  الن قشبندية ابالضاد واحللول، ووحدة الوجود، وقدوهتر يف الر حمي الدين
 .(1)بن العرر

  (2)ن يف األ اء والصفاف بعقيدة األشاعرة واملااريديةيعتقدو. 

 :الغلوُّ يف األولياء  

فيعتقدون أن  كل  ما يظهر من الشيخ للمريد سواٌء كان شر ا أو خريىا فهو ظاهر من  -
 إم ا هلدايت  وإما المتيان ، وهذه أدىن مرابة يف عالقة الشيخ ابملريد. هللا 
ح ى  -وهذه املرابة الوسٍى  -فاِف هللا وأ اِءه وأن يرى أن  الشيخ هو صورُة ص -

يصلوا ابملريد إىل أعلى مرابة يف اإلرادة والسلوك وهي: أال  يرى شيص  ابلكلية وإَّنا 
 .(3)يرى هللا. اعاىل هللا عن الر علو ا كبريىا

         ُ      ى       ى                                          وأن يكون م ستسلم ا منقاد ا لشيص  وال يعتقد أن يصل إىل هللا إال  عن اريق   -
َ      وحد ه، وع ُ  َِ                                لي  خدمت  ابملال والبدن وإال  ح ر م  الوصول، ومن ا داب مر الشيخ أن                               

                                                                      يسلب اختيار نفس  فال خيتار إال  ما اختاره شيص  يف العباداف والعاداف ويف كل 
 .(4)ش ون 

 (5)يعتقدون بعاع األرواح وحياة األمواف يف قبورهر. 

  (6)ب  كتاب وال سنة صيييةمن عقائدهر اكفري من قال: أبن اريق الصُّوفيَّة ع أيف. 
 :ومن شعائرهر عند الدخول يف الٍريقة الرابٍة 

وهي )أن يتصور املريُد صورَة شيص  الكامل بل عيني ، مث  يتوج  إىل روحانيت  يف الر 
. وهبذا التصيل يصل املريد (7)الصورة، وال يزول عن التوج  إليها ح ى حيصل ل  الغيبة أو اجلذبة(

                                           

 (.9( انظر: البهجة السنية ) 1)
 م(.2112إسٍنبول ) –(، ط: مكتبة احلقيقة 5اخلاين )  دنظر: السعادة األبدية فيما جاء ب  النقشبندية لعبد اجمليا( 2)
 (.2ة السنية ) ( انظر: البهج3)
 (.32( انظر: البهجة السنية ) 3)
 (. 13نظر: احلدائق الوردية ) ا( 5)
 (.1( انظر: البهجة السنية ) 6)
 (.12( البهجة السنية ) 1)



 

   

                                                            ُ     ىب  املريد من الشيخ ولو كان أحدها ابملشرف وا خر ابملغرب، فالرابٍة ا دخل وي   إىل هللا 
َ                                                        املريد  يف والية روحانية شيص  فتفيض علي  الكماالف والتجلياف اإلهلية     (1). 

  ،ومن شعائرهر عنَد الذ كر ختُر اخلواجكان: واخلواجكان عر فارسي لكلمة خواجة
 واعه الشيخ.

ِتر ب  شيخ الٍريقة جملَس الذ كر ويعلن ب  انصراف  من . وختر اخلواجكان هو: ما خيَْ 
 ويتكون هذا اخلتر من بعض ا اف القربنية واألاكار واألدعية، ويش اون حلضوره شراان:

 األول: أال حيضر في  أمرد وال أجنيب.
 .(2)والثاين: أن يغلق ابب جملس الذكر

 شبيهة مبا يصنع  ُمارسو  : وهي حركاف(3)من شعائرهر الذكر مر حبس النَّفس
ُ            ٌ                     ُ      ، فالتنف س  العميق  وانظير  األنفاس شبي   مبا يفعل  الن قشبندية  عند يف الدارف الشرقية (4)اليوابا        ُ        ُ          

 ارديد األاكار مر حبس األنفاس.

  ومن شعائرهر ما يسمى ابلوقو  الزماين: ويقصدون ب  حماسبة النفس على كل  ساعة
، فينظر ما الغفلة وما احلض ور فيها، والوقو  العددي: وهو عبارٌة عن رعاية العدد مر رعاية متر 

الذ كر القليب، فيذكر املريُد يف نفس واحد الذ كَر ثالَث مراف، مث  مخَس مراف، مث سبَر مراف، 
 .(5)إىل إحدى وعشرين، مر لزوم العد  ابألعداد الفردية

 األوسية(: و يي األويسية ) انفرد الن قشبنديُة بعقيدة االاصال ابملواى الروحانيل
رابر عدم  نسبة إىل أويس القرين: فإّنر يزعمون أبن  أويَس الُقرينَّ قد الق ى ُعلومىا من الن يب  

                        ُّ                                   ، ويف هذه العقيدة أيخذ احلي  من النقشبندية الٍريقة عن امليي ولو (6)اجتما  أويس ابلنيب 
 .يدعون جمالستهر واألخذ منهربعدف بينهر القرون، وجيتمعون ابألمواف عند قبورهر و 

                                           

 وما بعدها(. 59)  ماضيها وحاضرهاانظر: النقشبندية بل ( 1)
 (.2)  ( انظر: السعادة األبدية2)
 (، ط: دار الرسالة بدون اتريخ ابعة.13                     ندية لشعيب الباك ه ) نظر: ابقاف اخلواجكان النقشبا( 3)
ه ب  ليوابا: ا( 3) َ  ٌ م ذ   ْ ُ      ه ن د وسي    َ ْ      فد ل سفي   َ                       َّ                           َّ    ُ                  يهد  إىل السيٍرة التام ة على اجلسد وضبط القوى احليوي ة وب لوغ الكمال وادريب  ِ ْ 

اد                   مري ليصل إىل حالة       الض             وُمارساف         ُّ ِ والتنس ر         ُّ                ُّ ِ مر الر وح عن اريق التصو                 ُّ   َّ      َّ                ِ    من البصرية الر وحي ة والس كينة، ومن مث  االض  
(، 2521. انظر: معجر اللغة العربية املعاصرة ألمحد ُمتار عمر )            ى                ُّ كاجللوس اويال  دون حركة والتأم ل      ِ     متنو  عة       َّ   اقني ة      َّ   فني ة  

 م(.2112القاهرة، الٍبعة األوىل ) -ط: عاع الفكر 
 (.15نظر: ابقاف اخلواجكان ) ا( 5)
 (.151نظر: النقشبندية بل ماضيها وحاضرها ) ا( 6)



 

   

   ويعتقد النقشبندية أن  التصوَ  واعلَُّر علِر الباان وبداب الٍريقة فرُض عل  على كل
من ع يُر ْف قلبىا سليمىا ابجلذب اإلهلي
 .(2)والعلر الل دين (1)

  ُّرف الصُّوفيَّة فإن  النقشبندية ابتدأ من األعلى إىل األسفل يف على خال  بقي ة ال
، مث  اليق  منا ل الس لوك واإلرادة، مبعىن يصل املريد إىل هللا مق اماهتا: فاجلذب اإلهلي أيخ أوالى

 .(3)، مث يبدأ يف سلوك الٍريقة

والس ما  والر قص والذ كر اجلَُهورِي  هي من اُدر هاف  واألحوال ويَعتِمون الوجد والذ وف
. قلي: وهذ األمر خيالف ما علي  حال النقشبندية يف (4)فيهر الصُّوفيَّة وال يقبلوّنا وال جيو  وّنا

ٍ رف الص وفي ة، ففيها الس ما  والر قص  ل ق  الذ كر عندهر مشاهبة  ملا علي  بقي ة ال ُ                   ٌ                          ُّ   َّ                         وقتنا احلاضر، ف ي   َ ِ  َ             
 .(5)                                        والت مايل والص راخ والذ كر اجلماعي البدعي

  ألن   ال يهتدي وإال  كان عاصيىا،  ومن شعائرهر وجوُب اختاا شيصىا يوصل  هلل
 .(6)                                       ، ومن ع يكن ل  شيخ يوصل  فالش يٍان شيص لليق  ولو حفظ ألَف كتاب يف العلر

  اخللوة عند النقشبندية َخْلَوٌة قلبي ة اباني ة وال يُِقرُّون ابخلَْلَوة الظ اهرة، وهي االنعزال عن
 .(7)اخللق يف مكان  خا 

َّ

                                           

ُ    َّ                       جلذب اإلهلي يقصد ب : جذب هللا للعبد إىل حضرا  وافريده عناية من ، فيهيئ ل  هللا  كل  شيء إلي  يف اي  املنا ل ا( 1)                                                                    
ال يقرب   (. قلي: وهذا ال أصل ل ، فإن هللا292                                            ُّ   َّ        شٍر احلق بال كلفة وال سعي من . انظر املوسوعة الص وفي ة حلفه ) 

ٍ اعاف والقرابف وما حيب   َ  ُ                                  عبده من  إال  إاا كان م  متر ا مبا أ مر وم نتهي ا عما ّن ي، وم قبال  ابري  م دبر على ال ُ     ُ    ى    .                     ُ    ى     ُ      ُ    ى      
 (.5نظر: البهجة السنية ) ا( 2)
 (.11( انظر: البهجة السنية ) 3)
 (.12( انظر: البهجة السنية ) 3)
يف بررمج اليوايوب بعنوان: حضرة ااكرين هللا اعاىل رة على قناة      مصو   لنقشبنديةيقة احلقة اكر عاعية ألابا  الٍر نظر: ا( 5)

 https://cutt.us/qXxumب                                 ُّ   َّ                               احلضراف اقوى احلضراف الروحانية الص وفي ة النقشبندية أبشرا  الشيخ رجب دي
 (.1نظر: البهجة السنية ) ا( 6)
 (.93( انظر: البهجة السنية ) 1)



 

   

   اختارف النقشبندية الذ كَر اخلفيَّ القليبَّ يف االوة األاكار مستدلل أبفضليت  بقول
. وألن  [55األعرا :سورة { ]حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ}اعاىل: 

الذ كَر القليبَّ ال يدخل في  الر اء وألن  القلب موضُر اإلميان ومعدُن األسرار
ويكون الذ كُر ، (1)

ديهر على هي ة ُمصوصة: فيجلس الذ اكُر ُمْغمضىا عينَدْي  ُملصقىا الل سان بسقف احلْلق، ل
واألسنان ابألسنان، والشفة ابلشفة، مٍلق النفس، مستيضر يف القلب معىن الذ كِر وهو ااف 

)اللهر أني مقصودي ورضاك مٍلور( راقىا بلفظ : م ة وعند كل ِ هللا اعاىل، فيقول بداءةى 
 .(2)ة )هللا( جُمرَّدىا، مستمرىا ب  من ابري انقٍا اجلالل

 إال هللا(، وهلر يف قول هذا   من أاكارهر اكُر الن في واإلثباف، ويقصدون ب  )ال إل
 :الذكر اريقٌة اعتمد على اخليال بدعيٌة ال أصل هلا يف شر  هللا 

رة صعودىا حيث يتصيل الذاكر سران كلمة التوحيد يف جسده مر حبس األنفاس من الس
 .(3)للكتفل والقلب

    من أورادهر ختُر اخلواجكان، وختُر اإلمام الرابين وهو شبي  خبتر اخلواجكان إال  أن
استبدل ا اف بقول: )الحول وال قوة إال ابهلل( مخسمائة مرة، ويقول  من بلَغ الكمال يف 

 .(4)املشيصة

 اء أصياب بدر وأحد ورد الرفيعة العالية: وهي أوراٌد على حرو  اهلجاء أل  ،
ْوَلوي الص غري، الدمَ وورد الُكىن: يتوسلون ب  أب اء الصيابة ش وكناهر، واألوراُد املولو ية، وحزُب 

 .(5)وحزُب مناجاة اإلمام األعظر، وحزُب ِحْر  بسمل ، وفاضة الفقراء األسبوعية، وابريها كثري

َّ

                                           

 (.6اخلريية )  نظر: اهلدايةا( 1)
 (.23( انظر: البهجة السنية ) 2)
 (.93لنقشبندية بل حاضرها وماضيها ) ا(انظر: 3)
 (.11نظر: السعادة األبدية ) ا( 3)
 وما بعدها(. 15موعة أوراد وأحزاب الٍريقة النقشبندية لبهاء الدين النقشبندي ) جمانظر: ( 5)



 

   

التيجانيُة اريقٌة صوفيٌة مشتهرٌة، يكثر أاباُعها يف بالد أفريقيا،  يي ابلت يجانية نسبة إىل 
 كعادة عير الٍرف الصُّوفيَّة. (1)م سس الٍريقة أمحد الت جاين

 واسم ى ابألمحدية التيجانية، و  يي ا مدية لزعمهر أبن  التجاين أخذها عن النيب 
 .(2)؛    ى              نسبة  لنيب هللا إبراهير شافهةى يقظةى ال منامىا، واسم ى أيضىا ابإلبراهيمية احلنيفيةم

ٍ ريقة البدعية الباالة أبن  سند اريقتهر يعود لعلي بن أر صالب   ويزعر أاباُ  هذه ال
والذي القنها من هللا. اعاىل هللا عن هذه  ؛الذي أخذها عن جميل الذي أخذها عن الن يب  

الفرية علو ا كبريىا
(3). 

                                                                           انتشر الت يجانية يف مشال أفريقيا خاص ة اجلزائر واملغرب حيث بالد امل سس ومكان قمه 
                                                                    و اويت ، وانتشرف يف بالد الس نغال على يد االمذا  وابريها من دول أفريقيا.

َّ

ضاوي، والتجاين نسبة إىل )به أبو العباس، أمحد بن حممد بن املصتار التجاين امل
، ويتمادى الت يجاني ة يف إلصاف اوجل(، ويُرجعون نسب   مد بن احلسن امللقب ابلنفس الزكية:

 .(4)قد شهد للت جاين بذلر يف ر ية  ربها نسبهر آبل البيي، ح ى  عموا أن  الن يب  
وارعر  فيها ح ى ارضل  -يف اجلزائر  -هد( يف قرية عل ماضي 1151ولد التجاين سنة )

                                           

الٍريقة املعتمدة. انظر: جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أر لتجاين: بياء واحدة كما هو مثبي يف كتب ا( 1)
 م(.1991بريوف، الٍبعة األوىل ) -(، ط: دار الكتب العلمية 1/1العباس التجاين لعلي حرا م الغال  و)

لٍبعة األخرية القاهرة، ا –(، ط: دار الفكر 23و23الدرة اخلريدة شرح الياقواة الفريدة  مد فتيا النظيفي ) :( 2)
 م(.1923)
 (.1/39نظر: جواهر املعاين )ا( 3)
 (.1/26نظر: جواهر املعاين )ا( 3)



 

   

كان إىل مدينة فاس يف املغرب، مث انقل بل البالد اإلسالمية ينهل من مشايخ الٍرف الصُّوفيَّة،  
أخذ الٍريقة عن الٍي ب بن حممد  ،ا ابألدبا ابألصول والفرو ، ملم  ا عاملى فقيها مالكي  

قل بل الٍرف الصُّوفيَّة اليت كاني ، مث اركها وأخذ الٍريقة القادرية ف كها، وأخذ يتن(1)اليمليي
منتشرة بنذاك يف بالد املغرب، فكل ما دخل بلدة أخذ بٍريقة أهلها ح ى استقر على اريقت  

وابع  فيها َعٌْر من الناس، وأصبح ل   -مدينة يف اجلزائر -اليت أسسها حل عاد إىل المسان
على اإلنكار علي  وشكايت  للس لٍان فتر   ُمريدين وأاباٌ  ح ى استفيل أمرُه واجتمر علماُء البلد

قصر مشهور يف الصيراء الشرقية ُ  َي على أحد  -ارُده منها، فانتقل إىل مدينة أر  غون 
واُرد مر ةى أخرى مل ا اشتهرف أابايل  وارضل إىل فاس واستقر فيها إىل أن  - (2)أقٍاب الصُّوفيَّة
 هد(.1231ماف فيها عام )

  أن  أمحد الت جاين قد أخذ اإلان بتلقل اخلَْلِق واربيتهر من الن يب   (3)مويزعر علي حرا  

قد أوىل أمحد الت جاين عنايت  اخلاص ة فأوصاه ب ك  مباشرةى يقظةى ال منامىا، كما يزعر أبن  الن يب  
ٍ رف، وأوصاه ب ك اخللوة واالعتزال، وأن ي ك عير األولياء، فهو ينهل من املعل  عير ال

 .(4)وال حيتااب لواسٍة يف الت لق ي والعلر الصايف من املصدر األو ل الن يب  

َّ

                                           

                                                                                               الٍيب بن حممد بن عبدهللا اليمليي العلمي، صويف  ل   واا كثرية يف بالد املغرب اويف سنة َانل وم ة وألف ودفن ( 1)
 (.1/35ببالد وا ن. انظر ارعت  يف: جواهر املعاين )

 (.1/31ظر: جواهر املعاين )نا( 2)
جواهر »ل  صيب أمحد التيجاين ولزم  وأخذ عن  الٍريقة،  ،فاضل مغرر من أهل فاس ،                           ( علي حرا م بن العرر  برادة3)

َانية عشر وم تل النبوية سنة ابملدينة  التجاينوقد اويف علي حرا م قبل شيص   ،يف أخبار أر العباس أمحد التجاين «املعاين
 (.1/92) إضا  املٍالر بوفياف أعالم القرن الثالث عشر والرابرانظر: األعالم )/( و  .وألف

(، وجواهر 1/23) إضا  املٍالر بوفياف أعالم القرن الثالث عشر والرابر(، و 11/235نظر ارعت  يف: األعالم )ا( 3)
 (.21ما بعدها(، والدرة اخلريدة ) و  33وما بعدها(، وأضواء على الشيخ أمحد التجاين وأاباع  )  1/31املعاين )



 

   

جواهر املعاين وبلوغ )هد( الميذ التجاين املقر ب وجامر كتاب 1211لي  حرا م )فع
لسنغال عمر الفوخ ا هد( من أشهر االمذة الت جاين،1223)ف حممد بن املشرى ،(األماين
الٍيب بن حممد ، ( وهو من نشر الٍريقة التيجانية يف بالد السنغال وما حوهلاده1221)ف

، القاضي أمحد (اإلفادة األمحدية ملريد السعادة األبدية)صاحب كتاب  (ده1226ف) السفياين
 يف اراجر أعالم التيجانية. (كشف احلجاب)هد( صاحب كتاب 1363ُسَكرْياب )ف

َّ

اجلامر ملا اف ف من العلوم الفائضة )لعلي حرا م الفاسي، و (وبلوغ األماين جواهر املعاين)
 (رماح حزب الرحير على  ور حزب الرجير)و مد بن حممد املشري،  (من القٍب املكتوم

 مد العرر  (املستفيد شرح منية املريد بغية)و (كشف احلجاب)ولعمر الفوخ السنغال، 
 . مد فتيا السوسي النظيفي (الياقواة الفريدة شرحالدرة اخلريدة )، والسائح العمري

َّ

مباشرةى بال واسٍة، فسندهر أقصر  ازعُر التيجانية أن  بيعَتهر مأخواٌة عن الن يب  
ٍ رف الصُّوفيَّة  .(1)األسانيد خبال  بقي ة ال

ٍ رف الصُّوفيَّة، فهي: بيعٌة ال ٍ ريقة الت يجانية ختتلف عن الِبَير يف ابقي ال بيعة عند أابا  ال
ٍ ريقة يتلوها متتابعةى، مث يسأل  ٍ ريق شرواىا للقبول يف ال اُعقد يف جملس عام، يش ط في  شيُخ ال

 املريدين عن مدى قبوهلر هبذه الشروط، فيقولون: قبلنا.
بل الشيخ واملريدين، وضر  املريد اجلديد ألابا  الٍريقة. ومن شروط  وهبذا انتهي املبايعة

 هذه البيعة:
ٍ ريقة ال ي ُكها أبدىا، وعلي  أن ينفرد هبا وال جيمر معها اريقةى أخرى. -1  أن  من أخذ هذه ال

                                           

 (.111نظر: الردة اخلريدة ) ا( 1)



 

   

من أخذ الٍريقَة ال يزور األولياء األحياء أو األمواف  ارَة ام ك أبدىا، عدا ما أيان  -2
ٍ ريقة. ب  شيخُ  ٍ ريقة من  ارة بعض أابا  ال  ال

ٍ ريقة وأبناءه وأاباع  واالقتداء هبر. -3  ا ب ة اخلالصة مل س س ال

ٍ هارة. -4  االلتزاُم بتعالير اإلسالم الظ اهرة والباانة: كالص الة وا افظة على ال

ٍ ريقة صباحىا ومساءى، ووظيفِة يوِم اجلُُمعة وأدائها يف ع -5  .(1)اعةااللتزام أبوراِد ال

َّ

  يعتقد بعُض خوا   الت يجانية بعقيدة )وحدة الوجود(، ومنهر خليفة الت جاين علي
حرا م الذي يقول يف جواهره: )فكلُّ عابد أو ساجد لغري هللا يف الظاهر فما َعَبَد وال َسَجَد إال  

، بينما جند العام ة منهر جهلةى مقل دين ال (2)ر األلباس(هلل اعاىل؛ ألن   هو املتجلي يف ال
ٍ ائفة، ومنهر من يُنكر هذه العقيدة الفاسدة  يفقهون شي ىا، وهر السواُد األعظُر من هذه ال

 .(3)الباالة

 (4)اعتقد التيجانية يف ابب األ اء والصفاف بعقيدة األشاعرة. 

 ؛ وهلر فيها أربر والص الة على النيب  اعتقد الت يجانية يف التفاضل بل االوة القربن
 مرااب حبسب حال الت ال مر القربن وهي:

األوىل: حال العار  ابهلل الر ابين، الذي انكشفي ل  احلقائق والعلوم واملعار ، فهذا  -
  .يف كل  وقي  حاَل فنائ  يسمر القربن صرحيىا من هللا 

ا  الثانية: دون األوىل وهي حاُل من عر  معاين - القربن وألقى  ع  عند االوا  فكأَّن 
 يقص   علي . هللا 

                                           

نظر: حلقة عن البيعة التيجانية مصورة على قناة الزاوية التيجانية يف بررمج اليوايوب بعنوان: البيعة والتجديد/ ارة ا( 1)
 .https://cutt.us/Qsu4mهد( 1331( عادى األول )21شيخ اإلسالم الشريف إبراهير احلسيه )

 (.1/136نظر: جواهر املعاين )ا( 2)
                                                                                                 نظر: هامش كتاب التيجانية: دراسة ألهر  عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والس ن ة لعلي دخيل هللا السويلر ا( 3)

 م(.2111الراض، الٍبعة الثالثة ) -(، ط: دار العاصمة 26) :
(. بدون 31مفتاح )  يأمحد التجاين وأاباع  لعبد الباق(، وأضواء على الشيخ 1/123نظر: جواهر املعاين )ا( 3)

 بيارف ابر.



 

   

ا هو يسرده سردىا فهو   -  كيال األعاجر.الثالثة: رجٌل ال يعلر من معان القربن شي ىا، إَّن 
 .ويف هذه املرااب الثالث اكون االوة القربن أفضل من الصالة على النيب 

أو ع يعلمها إال  أن   صاحُب معصية متجر ٌئ  الرابعة: رجٌل يتلو القربَن سواٌء علر معاني  -
 . فهذا الصالة على النيب، فكل ما  اد االوةى للقربن  اد اردىا ولعنةى من هللا على هللا 

 .(1)خري ل  من االوة القربن الكرمي
 ال اصح  مفاضلت  مر أي  كالم قلي: وهذا التفاضل اباٌل من كل  وج ؛ فكالم هللا 

؛ مهما بلغ شأُن الر الكالم أو عَلْي منزلة قائل  سواٌء كان قائُل  وال يف االوا ال يف حقيقت  
.  نبي ا مرسالى أو َمَلكىا مقر ابى

وافرُِّده،  ،وإعجا ِه ،وبركِت  ،ال يُعادلُ  شيٌء يف صدِق ، وِإحكام ، وفضِل  فكالم هللا 
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن}قال هللا اعاىل: 

كما أن  يف اقسيمهر هذا ضجرٌي   .[22اإلسراء:سورة { ]ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
إن شاء  عظير، ورمحت  وسعي كلَّ شيء، والعاصي ضي رمحة هللا  لواسر؛ ففضل هللا 

نفع  ابلقربن العظير على ما مع  من الذنوب واملعاصي، وإن شاء حجب نفَع  عن  حكمةى 
 وعدالى من  سبيان .

، فال دليل على قوهلر هذا، وع ن هللا( اقو ٌل على هللا ويف قوهلر: ) اد اردىا ولعنة م
ٍ رد واللعن من هللا   أيف يف نصو  الش ر  أن  من قرأ القربن وهو يعصي هللا ؛ يعاقب ابل

بل يُرجى للعاصي قارئ القربن أن يتوب ويغفر ل  بتالوا  لكتاب هللا الكرمي، ول  أجر ما قرأ 
: منها؛ قول  واألدلة على فضل االوة القربن الكرمي كثرية  .من القربن إن كان ُُملصىا هلل 

اقر وا القربن فإن  أيخ يوم القيامة شفيعا ألصياب . اقر وا الزهراوين البقرة وسورة بل عمران »
فإّنما  ايان يوم القيامة كأّنما ابمامتان، أو كأّنما ابيايتان. أو كأّنما فرقان من اري صوا  

ا. اقر وا سورة البقرة فإن أخذها بركة واركها حسرة، وال استٍيعها ضاجان عن أصياهبم
 .(2)«البٍلة

                                           

 (.132و1/131نظر: جواهر املعاين )ا( 1)
( رقر 6/331) ابب فضل قراءة القربن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها   - أخرج  مسلر يف صييي ( 2)
(1211.) 



 

   

  اعتقد الت يجانية أن  حمبة هللا  نوعان: حمبٌة خاص ة ابمل منل، وحمبٌة عام ة اشمل عير
اخللق ح ى الكف ار فهر حمبوبون عنده 

(1). 

الب س يف الكفر فقد خراب عن قلي: وهذا ُمالف لصريح القربن الكرمي الذي يبل  أن  من 
وهبذا  .[216البقرة:سورة { ]اك يق ىق يف ىف يث ىث}، قال هللا اعاىل: دائرة حمبة هللا 

، وحمب ة هللا القول مساواة بل اإلميان والكفر فكالها يف مفهوم التيجانية داخٌل يف حمب ة هللا 
  على فعِل ما يُبغض هللا أعظر ما يٍلب  ويرجوه اخللق، وفي  كذلر التهاوُن واإلج اُء 

 من األقوال واألفعال، وأعظمها الكفر.

   ويعتقدون ابملقام ا م دي: وهو منزلة ال اكون إال  خلاص ة اخلاص ة حيث يلتقون في
ب  الت جاين فال يدرك   وينقلون عن  يقظةى ال منامىا، ويزعمون أن   مقاٌم خص  هللا  ابلن يب  

 .(2)أحٌد قبل  وال بعده

  من عقائدهر الفاسدة ابلو هر يف علي  بن أر االب  وأن   منبر العلوم، ح ى قال
ما يصل شيء يف الوجود من العلر مٍلقىا إال  من صهريج علي  ": كما نقل عن  في  الت جاين

  (3)"، ال من اخللفاء األربعة وال الصيابة أععهر، ألن   ابب مدينِة علِم. 

 ابلغيب والت صرِ  يف األكوان وعلى رأسهر  ِتهرُمهر معرفالغلو  يف األولياء، و ع
                       َ  ، واد عاء الت جاين املنزلة  (5)، وأن  القٍب هو خليفُة هللا يف عير الوجود علةى وافصيالى (4)التجاين

      َ        العلي ة  عند هللا 
ُ                          ، وأن   هو خا    األولياء اخلا    ا م دي  الن ائب  عن احلقيقة ا م دية والم  (6)        ُّ       ُ َ             ُ َ ُ  خ               
 .(7)بل احلق واخللق

فال يقدر "                        الذي ينسب للت جاين قول :                                        ومن أعظر الكذب واالف اء والتقو ل على هللا 
ٌ                ُ         َ                                               أحد  من الر جال أن ي دخل أصياب   اجلن ة بال حساب وال عقاب لو عملوا من الذنوب ما    

                                           

 (.1/133نظر: جواهر املعاين )ا( 1)
 (.129و61و23ة اخلريدة ) نظر: الدر ا( 2)
 (.1/152نظر: جواهر املعاين )ا( 3)
 (.66نظر: الدرة اخلريدة ) ا( 3)
 (.2/291ظر: جواهر املعاين )ان( 5)
 (.2/299نظر: جواهر املعاين )ا( 6)
 (.25نظر: الدرة اخلريدة ) ا( 1)



 

   

 .(1)من أخمه بذلر      ى             مد عي ا أن  الن يب   "                 عملوا إال  أر وحدي

  يش ط الت يجاني ة خلوَّ املريد من أوراد شيخ بخر ابري الت جاين وأن يكون منسلصىا واتركىا
ال يصلر ": جلمير الٍرف يف حال راببت  االنضمام للٍريقة، قال التجاين على لسان النيب 

 .(2)"شيء إال  على يدي، فاارك عنر عير األولياء

 رة أحد من األولياء األحياء منهر أو من شعائر التيجانية عدم السماح للمريد بزا
 .(3)وأابا  الٍريقة األمواف إال  من أان الشيخ بزارهتر وهر األنبياء والنيب 

  من شعائرهر استيضار صورة القدوة بل يدي  واألكمل استيضار صورة النيب 
 .(4)األوراد عند االوة

َّ

 :انقسر األوراُد عند التيجانية إىل 

 أوراد  ابري ال مة. -1
 .ال مة، البد  من اإلايان هبا -اسم ى ابلوظيفة  -وأوراد   -2

              إال  هللا( من بعد                        ُ                                        فمن األوراد الال  مة ورد  يوم اجلمعة، حيث يذكر املريد اهليللة )ال إل
ُ         ى  ة، فإن كان يف بلد ال يد ع ر    في  أحد ا صالة اجلمعة إىل ابروب الشمس، وجيب فيها اجلماع  ِ  ْ  َ                    

َ  يقول ورد ه وحد ه      َ       (5). 

 :من أشهر أوراد التيجانية أوراُد الز اوية، وهي 

يف  اقواة احلقائق، و صالة الفااح ملا أابلق، وجوهرة الكمال ملن أراد ر ية النيب 
 ،السيفي وهو دعاء احلر  اليماين يف احلقيقة األمحدية، الصالة الغيبيةالتعريف بسيد اخلالئق، 

                                           

 (.21درة اخلريدة ) ال( 1)
 (.132و119الدرة اخلريدة )  (2)
( هبامش كتاب جواهر املعاين، ط: ا مودية 151زب الرحير على  ور حزب الرجير لعمر الفوخ ) نظر: رماح حا( 3)
 هد(، نسصة قدمية.1312القاهرة، لٍبعة األوىل ) -
 (.1/91نظر: جواهر املعاين )ا( 3)
 (.1/92( انظر: جواهر املعاين )5)



 

   

: وهي املسبعاف العشرال، صالة رفر األعم، استغفار اخلضر، أل اء اإلدريسية، احزب البير
، وظيفة يف قوف القلوب اكره أبو االب املكي دعاءٌ أوراد يتلى كل واحد منها سبر مراف، 

 .(1)بعد موا  يقظةى  ابدعاء لر ية النيب اليوم والليلة، 

 

                                           

 ان هللا.  والرابرسيأخ مزيد بيان هلذه األاكار يف الفصل الثالث ( 1)



 

   

ٍ رف الصُّوفيَّة، اليت نشأف يف القرن الثالث عشر اهلجري، الٍريقة  اخلتمي ة هي إحدى ال
 و يي ابخلتمية نسبة إىل م سسها حممد عثمان املريابه امللقب ابخلتر؛ أي خا  األولياء.

وارثٌة من ا ابء إىل األجداد، وُيسم ى شيُخ كما اسمى ابلٍريقة املريابنية، وهي اريقٌة مت
الٍريقة )خليفَة اخللفاء(، وهو أكم اإلخوان سن ا، واخللفاء هر مشايخ الٍريقة املتفرقون يف 

 .(1)البالد
، (2)النقشبندية والقادرية والشاالية واجلنيدية واملريابنيةوهي خليٌط من عد ة ارف: 
ومن  انتشرف يف ابقي البالد األفريقية كمصر،  ،(3)ن سسي الٍريقة أو ل أمرها يف السودا

 .(4)وكان هلا أاباٌ  يف اليمن واحلجا  ،وأثيوبيا ،وأراريا

َّ

ا املريابه ا جوب،حممد عثمان بن حممد أر بكر بن عبد هللا   ،سيه نسبىااحلُ  ،املكي بلدى
ٍ  وُ ، احلنفي مذهبىا  رعايَت   عم   فتوىل   ،عشر سنل وعمرُهوالده  اويف هد(،1212)سنة  ائفلد ابل
 .عير هذه الفنون فأاقن واللغة، الفق  واحلديث والتفسريفأخذ عن  

محد أعن شيص   ، فتعلمها وأخذها  إىل أن يقف على حقيقة ارف الصُّوفيَّةاتقي نفسُ 

                                           

 سبر عشر رسالة، لعبد هللا ضتوي على –رسائل يف الذكر وا داب والسلوك والتصو   –الرسائل املريابينة  نظر:ا( 1)
، ط: جمموعة نقشجر العلمية، إصدار (236) : اخلتر، وجعفر الصادف املريابه حممد عثمان املريابهاملريابه ا جوب، و 

 م.2112( 1رقر )
 .(256ة ضمن الرسائل املريابينة ) :ياملكية واللمياف احلقيق النفيافنظر: ا( 2)
 (.193لرسائل املريابينة ) :ااهلباف املقتبسة إلظهار املسائل اخلمسة ضمن ( 3)
 (.621                ُّ   َّ                     نظر: املوسوعة الص وفي ة لعبد املنعر احلفه ) :ا( 3)



 

   

نقشبندية والقادرية والشاالية ال الصُّوفيَّة، فتنقل بل ٍرفال مشايخوعن بعض  ،(1)بن ادريس
إىل  رحل ية مث    قٍار احلجافنشرها يف األ ،ه عبد هللا املريابهاريقة جد   وهي ،دية واملريابنيةيواجلن

فوضر  ،مث اوج  إىل بالد السودان فأكرم  أهلها ،يسريةى  ةى وأقام يف هذه البالد مد   رصعيد مص
، مث عاد لليجا  وأقام ابَن  احلسَن حملَّ  لبالدا يفصيت   واا  ن ع ةخذوا الٍريقأساس اريقت  فأ

كاني وفاا    ،(لكالم امللر الكبري اتجر التفاسري)يف الس ودان لنشر اريقت ، من م لفاا  
 .(2)هد(1262ابلٍائف سنة )

َّ

ٍ   إن  من ٍ  م س   ة أبناءَ ريقة اخلتمي  أشهر أعالم ال  :ريقةس ال
هد( بعث  والده لليمن وحضرموف 1221خلتر بن حممد عثمان املريابه )فحممد سر  ا

هد(، 1216نية يف مصر القدمية عام )للدعوة إىل الٍريقة اخلتمية، قام  نشاء التكية املرياب
ٍ ريقة اخلتمي ة يف الس ودان، 1226احلسن بن حممد عثمان املريابه )فو  هد( بعث  والده لنشر ال

ٍ ريقة فيها، و ية اخلتمي ة كموأسس قر  احلسن بن حممد عثمان حممد عثمان اتاب الس ر  بن ركز لل
وحممد عثمان بن هد(، 1322مد عثمان اتاب السر )فوعلي بن حمهد(، 1313)ف املريابه

 علي املريابه  عير الٍريقة اخلتمية يف وقتنا احلال.

َّ

                                           

الٍريقة اإلدريسية األمحدية املعروفة ابملغرب، أمحد بن ادريس املغرر احلسيه، فقي ، صويف، شاال الٍريقة، صاحب ( 1)
العقد النفيس يف نظر »                                                                                    ولد ابلقرب من مدينة فاس ابملغرب، مث  ارضل إىل مك ة فاملدينة، مث إىل  بيد ابليمن، من م لفاا : 

القرن الثالث حلية البشر يف اتريخ . اويف سنة ثالث ومخسل وم تل وألف. انظر ارعت  يف: «جواهر التدريس يف التصو 
 (. 1/566) شجرة النور الزكية يف ابقاف املالكية(، 216) عشر 

 (،2/513) «من صدر اإلسالم وح ى العصر احلاضر»معجر املفسرين (، و 2/262نظر ارعت  يف: األعالم )ا( 2)
 (.391(، ومعجر امل لفل الصوفل ) 2/1229) معجر املٍبوعاف العربية واملعربةو 



 

   

اخلتمية بندرهتا وقل ة اداوهلا، وأابلبها عبارٌة عن دواوين شعر يف اتفرد م لفاف أابا  الٍريقة 
 (جممو  األوراد الكبري)املدائح النبوية ومدائح األولياء، أو ُمص صٌة لألوراد واألاكار اخلتمية ومنها: 

األساس )و (فيوض البيور املتالامة)و (فتح الرسول ومفتاح ابب  للدخول ملن أراد الوصول)و
جلعفر  (العقود الفائقة الدرية يف بث قصة اإلسراء بسيد ولد عدرن)م سس، ولل (والرااب

 الصادف بن حممد عثمان املريابه.

َّ

 يش ط يف البيعة اخلتمية:
   يخ  شد    أبمدر                                                                       أن يغتسل املريد كغسل اجلنابة، على نية التوبة من كل الدذنوب، يدوم األربعداء، 

اُقداُم                                  رخ الكدافرون والنصدر بعدد الفاضدة، و                           املريد ركعتدل يقدرأ فيهمدا سدو    ا       لي بعده  يص   أن   و   ،        الٍريقة
ٍ ريقددة، أيخددذ بدد  العهددود مددن املريدددين  ٍ ريقددة اخلتميددة يف جملددس عددام  يتصددد ره شدديُخ ال َعددة يف ال البَديدْ

اللهدر إين ابدي إليدر ورضديي بسديدي السديد حممدد بصورة عاعية بعد االوة ندص  البيعدة وهدو: )
، حبدق يف الدنيا وا خرة ،يف الدنيا وا خرة ثبته اللهر على حمبت  وعلى اريقت  ،شيصىا ل نعثما

  .َّ(1َّ)سيدر حممد بن عبد هللا بن عدرن...(

َّ

                                           

(، وحلقة عن البيعة اخلتمية على قناة حممد أ هري يف بررمج 221اف املكية ضمن الرسائل املريابنية ) نظر: النفيا( 1)
  https://cutt.us/6m8mDالسيد حممد عثمان املريابه  -اليوايوب، بعنوان: بيعة الٍريقة اخلتمية 

https://cutt.us/6m8mD


 

   

  اعتقد اخلتمية بعقيدة )وحدة الوجود(، فمن أورادهر اليت يلتزموّنا يف السََّير قوُل
ابه م سس الٍريقة: )إهلي شر فه بشروف نور الهوايتر يف رسوخ، ومشمه الر ح ى ال املري 

، ومتتلئ (1)أرى وال أ ر إال بر يف َراْبُبوخ وَرْهُبوخ، واشدد قوخ بذلر ح ى أفو  بَرمْحُوخ(
 قصائدهر ومدائيهر أبلفاظ الوحدة، والفيض، والفناء.

  من هللا  (2)ابينمن عقائدهر إمكانية حصول التجلي الر  يف الدنيا للمريد، والر
بصيام ّنار عشرين يومىا وإحياء ليلها ابلذكر واخللوة فيها، قال م سس الٍريقة حممد عثمان 

يعه التجلي  –فمن أراد من املتيققل الصديقل أن ينال  "املريابه نقالى عن ابن عرر احلامتي: 
يَل  وخلَوَا  عشرين صباحىا مبساءها، على ارايب احلكمة فليصر ّناره، ولُيييي ابلذ كر ل -الرابين

يف إجرائها، وبعد العشرين فارقب الوارَد األقدَس، ونفَس الر محن األْنفس، إىل أن اُقضى ثالثون، 
 .(3)"وال اكتيل ُمْقَلتَدْيَر في  بنوم

  (4)قيومن نوره خل القول بد)احلقيقة ا م دية(، وأن  العواع كلها ظهرف من النيب. 

  يقظة بعد موا (، ونقلوا اإلعا  على الر، قال حممد عثمان  القول )بر ية النيب
. يعه العلماء "يقظة، وأنكرها بعض أهل الرسوم أعر أهل هللا على جوا  ر يت  "املريابه: 

 .(5)الرابنيل من أهل الس ن ة واجلماعة

يقرأ فيهما سورخ االنشراح والقدر،      ى                  يقظة : فعلي  بصالة ركعتل فمن أراد أن يرى النيب 
        ِ                                          اللهر صل   وسل ر وابرك على سيدر حممد وعلى بل  وصيب ،  "         ى         ى        ويقول ثالاث  وستل مرة  بعدها: 

 .(7)           ى املولد حقيقة   ، وادعي اخلتمية حضور النيب (6)"بقدر عظمة ااار ا أحد

                                           

 .(م2112( )3إصدار رقر ) -ط: جمموعة نقشجر العلمية (، 65مان املريابه ) مو  األوراد الكبري  مد عثجم( 1)
مبعىن جتلي الذاف اإلهلية. اعاىل هللا عن الر  –لتجلي عندهر: هو ما يرد على قلوب العارفل من أنوار عال املعل ا( 2)

فيوض البيور املتالامة  مد عثمان املريابه          ى                                                         علو ا كبري ا. انظر: شرح اوسل اراكر األنوار أب اء أكابر العارفل املليق ب
 .(م2112)( 11إصدار رقر ) ط: جمموعة نقشجر العلمية، (،115) 

 ( 31فيوض البيور املتالامة  مد عثمان املريابه ) ( 3)
 .(292( انظر: النفياف املكية ضمن الرسائل املريابينة ) 3)
 (.53فيوض البيور ) ( 5)
 (.56( فيوض البيور ) 6)
 .(252الرسائل املريابينة ) نظر: النفياف املكية ضمن ا( 1)



 

   

 تصر  يف األكوان، الغلوُّ يف األولياء: فيصفوّنر بصفاف األلوهية كإحياء املواى وال
كان من األولياء العارفل، "املريابه أن :  ومنها: قول حممد عثمان املريابه يف جد ه عبد هللا

يف كل  ، ويستغيثون هبر(1)"والعظماء املقربل، َاَصر   يف عصره، وضكَّر وظهر ابلس ٍوة اإلهلية
 .(2)أحواهلر وحاجاهتر

 من صفاف املرشد الروحي يف الٍريقة اخلتمية أن االعتقاد ابملعرااب الرُّوحي لألولياء: ف
 .(3)يكون ل  معرااٌب روحي  حيصل ل  من  الت جلي اإلهلي

  :القول ابلتفسري اإلشاري البااه كما جاء يف افسريهر لكلمة )بمل( بعد الفاضة
 .(4)فكلُّ حر   من حروفها اسر لنيب : األلف )بدم(، املير )حممد(، الياء) حيىي(، النون)نوح(

  ريقة ومن وسائل احلصول على الت جل ي ٍ ٍ ريقة اخلتمية هي من أركان ال اخللوُة يف ال
 .(5)يقظةى  اإلهلي، ووسيلة لر ية النيب 

  فيها إلحياء اكرى وفاة  نمن شعائرهر احلولية: وهي مناسباٌف اجتماعي ة ديني ة، جيتمعو
ٍ ريقة اخلتمية، أقاموا ل  احتفاالى ساداهتر من األولياء، فكل ما ماف أحُد األولياء الت اب عل لل

د ويعلقون فيها واكرى سنوي ةى اتكر ر كلَّ عام يف ااف الوقي، يكيلون ل  في  املدائح والقصائ
ٍ رف الص وفي ة                             ُ                     ُّ   َّ الر ااف وهي أشب  ابملوالد اليت ا قام يف ابقي ال
(6). 

  أبعداد معينة ولزوم الر من شعائرهر ارايب األجور العظيمة على ارديد األبياف الشعرية
 .(7)وجعل  من أعمال اليوم والليلة للمريد اخلتمي، وهي من األوراد الال  مة اليت جيب ا افظة عليها

َّ
                                           

 (.111( فيوض البيور ) 1)
 (.161بتمامها، املليقة: بفيوض البيور املتالامة )  «اوسل اراكر األنوار أب اء أكابر العارفل»نظر: قصيدة ا( 2)
 (.195نظر: اهلباف املقتبسة ضمن الرسائل املريابينة ) ا( 3)
 (.122البيور )  نظر: فيوضا( 3)
 .(31)  فيوض البيورنظر: ا( 5)
ملوالر  (51)بعنوان: الذكري السنوية  ،( انظر: حلقة عن احلولياف اخلتمية على قناة النيل األ رف يف بررمج اليوايوب6)
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وما  136                                                                        ت وسل أب اء هللا احلسىن(،  مود املأمون الص ادف، املليق: بفيوض البيور املتالامة ) :نظر: شرح )الا( 1)

 بعدها(.
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 ددرف الصُّددوفيَّة، فهددر جيعلددون ال ٍ قصددائَد الش ددعرية األوراد اخلتميددة ختتلددف عددن ابقددي أوراد ال
ددا يف أورادهددر وعمددل اليددوم وليلددة عندددهر،  - قصددائد يف مدددح الندديب  -واملدددائَح ا م ديددة  أساسى

 ويرابون عليها األجور العظيمة، إضافة إىل االوة بعض ا اف واألدعية.

مددن أحددزاهبر: )األسدداس( الددذي يُقددرأ َعِقددَب الص ددلواف املفروضددة، وحددزب األنددوار امل اكمددة، 
الرسددول، وحددزب الفدتح، وحددزب النصددر، واوسدل حبددل الوصددال أب داء هللا احلسددىن، واوسددل  وفدتح

حالَد ،  ، والصالة الذااية، و)الشكية( وهدي قصديدٌة يشدكو فيهدا املريابده للن ديب  أب اء النيب 
 .َّ(1َّ)وأحزاب بعدد أام األسبو ، لكل يوم حزب خا    ب 

َّ

                                           

  .(م2112)( 2إصدار رقر ) ط: جمموعة نقشجر العلمية،وما بعدها(،  11نظر: فتح الرسول ) :ا( 1)



  :            متهيد ومبحثان     وفيه 
  .        وضوابطها           الش رعي ة        األوراد       األحزاب   :      األو ل       املبحث
  .                         نشأهتا وأمساؤها واستخداماهتا           الص وفي ة         واألوراد        األحزاب  :       الث اّن       املبحث



 

   

 
ابيب ، سبيان  اكره إنَّ ِمْن أجلِ  الُقرابف وأعظمها منزلةى عند هللا  وجاء احلثُّ علي  وال َّ

ُ ِعظََر قدر  في كتاب هللا ففي  بنصو  الشَّر  احلكير،  باٌف كثريٌة جاءف أبساليب متنو ِعة ؛ اُدبَدل 
 حج مثىمحالذ ِكر وأهِ يَّت  يف حياة املسلر، وما ي اَّب علي  ِمْن أجور  عظيمة ، قال اعاىل: 

 .[35]سورة األحزاب: يمحخسمس حس جس مخ جخ مح جح مج
 جم هل مل خل حل جلىمح :¸وقال اعاىل يف احلثِ  على اإلكثار ِمْن اكره 

 مح جحىمح وقال اعاىل أيضىا:، [32-31]سورة األحزاب: يمحخن حن جن مم خم حم

 مضحط خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ
 .[35]سورة العنكبوف: يمحمف خف حف جف مغ معجغ جع مظ

؛ قال اعاىل: ´يتفضَّل على عباده فيذكر َمْن يذكره ¸ ويف عظير فضل الذ ِكر وأنَّ هللا 
وأقوال أهل العلر  .[152]سورة البقرة: يمحمغ جغ مع جع مظ حط مضىمح

 .يف فضل  وبركت  ومكانت  مستفيضٌة يف كتبهر ومقاالهتر
   ُّ    فكل  ما  ،(1)"يء على لسانرالشَّ  جريُ والذ ِكر: َاْذُكرُه... يء احلفظ للشَّ والذ ِكر هو: "

، وم ن  أ ح ب   َ  َّ جرى على الل  سان ويكثر ارديده هو اكر   َ  ْ  َ    ٌ َ  ُّ   شي  ا أكثر م ن  اكره، فبقدر ما يد ق ر  يف             ِ                         َ                  ْ    ى       ِ 
ْ    َّ     القلب م ن  حمب ة  هلل  َ        ِ     ؛ وال يكون الر إال  ل م ن  ش غ ل  قلب  وف كره            ِ          جيري على الل  سان اكره ¸       ِ   ِ  ُ   ْ  َ  ِ َّ                

      َّ            َّ    : "وكل ما ا داد الذ اكر ¬               ِ  ، قال ابن القي  ر´          ُّ                               بذكره وادب ر باا  والوقو  على عظمت  وجالل  
 .(2)     ِِ    َّ ى                 ى  ملذكور ه  حمب ة  وإىل لقائ  اشتياق ا"              ى         يف اكره استغراق ا؛ ا داد 

لق  َ     َّ           َّ      َّ            ِ      َّ           ُ     وأيخ معىن الذ  كر: "ما اد ع ب  د  الش ار  بلفظ  ُم ا يتعل ق بتعظير احلق   والث ناء علي ، ويٍ   ِ ُ  ُ          ِ           
، وقريب  من  ما قيل ٌ            على كل   مٍلوب  قول   ٌ                           الذ  كر شرع ا: قول  سيق لثناء  أو دعاء ، وقد  ؛      ِ                        ِ       ى     

ْ            ، فيدخل الد عاء يف م س م ى الذ  كر م ن  هذا الباب (3) ُ          ي ثاب قائل "ُ          ى     ِ       ي ستعمل أيض ا لكل   قول    ِ    ِ     َّ  َ  ُ      ُّ           
ق ي   ِ  َّ ْ بش   ِ                               : دعاء العبادة ودعاء املسألة. 

                                           

  (.5/336عل )ال( 1)
 (.2/315داراب السالكل )م( 2)
 –(، ط: دار الكتب العلمية 1/16إبراهير ) رية على األاكار النواوية البن عالن، ف: عبد املنعتوحاف الرابنالف( 3)

 م.2113بريوف، الٍبعة األوىل 



 

   

قربن  يُتلى وهو أفضل الذ ِكر، وُسنَّة  اُقرأ وهي نِْعَر أنيس  يتنوَّ  الذ ِكر الشَّرعيُّ ما بلو
كر هي جمالس جمالس الذ ِ ويُرجى، وقيل: "املرء، وعلر  يُدرس وهو  اد العمل، ودعاء  يُتقرَّب ب  

 .(1)"، وأشباه هذا، وحيجُّ قُ ل ِ ٍَ ي ويصوم، وينكح ويُ ل ِ صَ احلالل واحلرام، كيف يش ي ويبير ويُ 
وقيل يف أنوا  الذ ِكر؛ أنَّ من : "اكر األ اء والصِ فاف ومعانيها والثَّناء على هللا هبا 

حلالل واحلرام، واكر ا الء والنَّعماء واإلحسان واوحيد هللا هبا، واكر األمر والنَّهي وا
َ  َّ  ، وكل  هذه األنوا  اد   د ى (2)واألادي" بكيفيَّاف  معلومة  صحَّ النَّقل فيها، ُمَواِفَقٌة ملا جاء عن      ُّ             ُ 

 .٪وصيابت   النَّيبِ  
 : إنَّ الذ ِكر ثالثة أنوا  :¬وقال ابن القيِ ر 

  ونظائرها..إالَّ هللا  ، هللا أكم، ال إلهللااكر الثَّناء؛  و: سبيان هللا، احلمد .. 

 .َّلب واملسألة كقولر: ا حيُّ ا قيُّوم برمحتر أستغيث  اكر الدُّعاء: وهو اكر ال

  َّ(3)..، و و الر.اكر الر ِعاية؛ مثل قول الذَّاكر: هللا معي، وهللا رظٌر إل. 

َّ
 

                                           

 –: جممر اللغة العربية ط (،359) : : شكر هللا القوجاينف، ر امليمون بن راشدأ برواية ( اتريخ أر  رعة الدمشقي1)
 ، بدون اتريخ ابر.دمشق

 (.2/323السالكل ) ارابمد( 2)
 (.2/321نظر: مداراب السالكل )ا( 3)



 

   

للذ ِكر منزلٌة عظيمٌة يف حياة املسلر، فب  صالح قلب ، وامأنينة نفس ، واستقرار حال  
 يمحمبهب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هنىمحومقال ؛ قال اعاىل: 

 .[22]سورة الرعد:
:و  ي ر، وأر مع  حل يذكرين، عبد : أر عند ظن ِ ¸يقول هللا » يف احلديث القدسيِ 

 .(1)«...منهر هر خريٌ  اكرا  يف مإل   إن اكرين يف نفس  اكرا  يف نفسي، وإن اكرين يف مإل  
مثل  ربَّ  ذي ال يذكر  والَّ ذي يذكر ربَّ مثل الَّ »: يف بيان حال الذَّاكر  يب ِ النَّ  وجاء عن

 .(2)«يواملي ِ  احلي ِ 
يت منها يتزودون، وهي منزلة القوم الكمى الَّ الذ ِكر: " يف بيان منزلة ¬وقال ابن القيِ ر 

 .(3)"دونا ي دَّ جرون، وإليها دائمى وفيها يتَّ 
، فهو سبيل من  وعير النُّصو  الَّيت جاء فيها الذ ِكر، ضثُّ على اإلكثار واالستزادة

]سورة  يمحمئنئ زئ رئ ّٰ ِّىمحفالح العبد وصالح حال ، قال اعاىل: 

عي ب  األنفاس، وهو االستثما، وهو خري [11اجلمعة: األابلى يف  رما ُصرفي ب  األوقاف، وقٍُ
نيا وما فيها، فقد جاء عن النَّيبِ   ألن أقول: سبيان »: حياة املسلر؛ بل هو خرٌي ِمَن الدُّ

وعد  أهل  ،(4)«مسا العي علي  الشَّ ُمَّ  إلَّ  أحبُّ  ، هللا، وهللا أكمهللا، واحلمد هلل، وال إل  إالَّ 
ينا ملا جيدون في  ِمْن حالوة  وَلذَّة ، الدمُ لر أنَّ الذ ِكر ِمَن النَّعير الع قال احلسن َعجَِّل للعباد يف الدُّ

كر وقراءة القربن، فإن وجد  الة ويف الذ ِ دوا احلالوة يف ثالثة أشياء: يف الصَّ افقَّ ": ¬ البصريُّ 
                                           

( رقر 11/5ث على اكر هللا اعاىل )احلابب  -كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   ،أخرج  مسلر يف صييي ( 1)
(6136.) 
 (.6311( رقر )3/1616) ¸ابب فضل اكر هللا  -كتاب الدعواف   ،أخرج  البصاري يف صييي ( 2)
 (.2/313اب السالكل )دار م( 3)
 ابب فضل التهليل والتسبيح والدعاء -كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  ،أخرج  مسلر يف صييي ( 3)
 (.6121( رقر )11/21)



 

   

مون مبثل ر املتنع ِ ما انعَّ يف الر: " ¬ ، وقال اإلمام مالرٌ (1)"الباب مغلقٌ   فاعلموا أنَّ وإالَّ 
 .ل ¸ ، وهو يسرٌي على َمْن يسَّره هللا (2)"اكر هللا
هلل  إنَّ »: يف فضل االجتما  يف ِحَلِق الذ ِكر وحفاوة املالئكة أبهلها قال رسول هللا و 
ُّ  مالئكةى  وا إىل دوا: هلمُّ ا يذكرون هللا اناكر، فإاا وجدوا قومى ف يلتمسون أهل الذ ِ رُ يٍوفون يف ال

ما  منهر: ر وهو أعلرنيا، قال: فيسأهلر رهبُّ ماء الدُّ وّنر أبجنيتهر إىل السَّ حاجتكر، قال: فييفُّ 
والنُّصو   ،(3)«...دونرج ِ ونر وحيمدونر وميُ كم ِ يونر ويُ سب ِ يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يُ 

 كتب أهل العلر.يف الذ ِكر وأهِ يَّت  وانو ِ  فضائل  كثريٌة مبسواٌة يف  
وأساليبها  بيان كيفيَّة الذ ِكر والدُّعاء واالستغفار والصَّالة علي   وقد اوىلَّ رسول هللا 

، وعلَّر أصياب  يف كلِ  حل ، وأرشدهر إىل  ¸ كيف يذكرون هللا   ٪وأنواعها قوالى وعمالى
حل سأل  الصَّيابة  جوامر الكلر وخري األاكار وما ي اَّب عليها ِمْن أجور ، فمنها قول  

،  د  وعلى بل حممَّ  د  على حممَّ  صل ِ  هرَّ فقولوا اللَّ » :عن كيفيَّة الصَّالة علي ، فقال هلر  ٪
، كما د  وعلى بل حممَّ  د  ابرك على حممَّ  هرَّ ، اللَّ جميدٌ  ر محيدٌ يي على بل إبراهير إنَّ كما صلَّ 

 هللا وحده ال              َّ قال: ال إل  إال    ْ ن   َ م  »: قول  ، ومن  (4)«جميدٌ  ر محيدٌ إنَّ  ،ابركي على بل إبراهير
، كاني ل  عدل    ة   َّ ر        َ مائة م            ، يف يوم      ٌ قدير        شيء                                         ِ شرير ل ، ل  امللر ول  احلمد، وهو على كل   

يٍان يوم     َّ الش    َ ن     ِ ا م                ى ، وكاني ل  حر        ة                 ِ يي عن  مائة سي       ُ ، وحم                   تب ل  مائة حسنة      ُ ، وك            عشر رقاب  
 .(5)«عمل أكثر من      ٌ  رجل          َّ ا جاء إال        َّ أبفضل ُم      ٌ أحد            ِ سي، وع أيف    ُ  مي        َّ الر ح ى  
ُ بدَ يت ادُ ييية الَّ ابألحاديث الصَّ  نة ملي ةٌ والسُّ  ، وقد بَدوََّب أهل العلر يف مصنَّفاهتر الر لِ 

لألاكار واألدعية أبواابى كثريةى فصَّلوا فيها، و ادوا يف بياّنا وشرحها ابلعديد ِمَن التَّعليقاف 
 وكتب السُّنن واألجزاء احلديثيَّة واملصنَّفاف املفردة يف الذ ِكر؛ ككتار ؛ كالصَّيييلفواإليضاحا

                                           

 (.332لرسالة القشريية ) :ا( 1)
 م.1999بريوف، الٍبعة األوىل  -(، ط: دار الكتب العلمية261لزهد لإلمام أمحد، ف/ حممد شاهل ) :ا( 2)
 (.6312رقر ) (3/1616)¸ابب فضل اكر هللا  -كتاب الدعواف   ،أخرج  البصاري يف صييي ( 3)
 (.6351( رقر )3/1615) لصالة على النيب اابب  -كتاب الدعواف   ،أخرج  البصاري يف صييي ( 3)
 (.6313( رقر )3/1615ضل التهليل )فابب  -كتاب الدعواف   ،أخرج  البصاري يف صييي ( 5)



 

   

لإلمام  "األاكار"، وكتاب (1)¬والميذه ابن السُّهِ ِ   ¬لإلمام النَّسائيِ   "عمل اليوم واللَّيلة"
َّيِ ب"، وكتاب ¬النَّوويِ   ال يكاد خيلو ، و ¬البن قيِ ر اجلو يَّة  "الوابل الصَّيِ ب ورافر الكلر ال

كتاٌب ِمْن كتب التَّفسري أو احلديث أو الفق  ِمْن بيان وافصيل كيفيَّة األاكار وفضلها واألجور 
 بشواهدها وأدلَّتها الشَّرعيَّة الصَّييية. امل ا ِبة عليها

َّ

                                           

 ر مبصر أاب عبد الرمحن  ،حافظ، ثقة قضاء القضاة ابلري،  َ د    ِ ل     ُ قد   ،أمحد بن حممد بن إسياف الدينوري السه (1)
وُمتصرها يف  « سنن النسائي»وراوي « عمل اليوم والليلة»صاحب كتاب  ،النسائي، ثقة، صاحب اصانيف يف األبواب

للصليلي  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديثانظر ارعت  يف:  .   ة  ل وثالَائتوس      ربر  أ سنة     ِ اويف    ،«اجملتىب»كتاب  اه 
 (.2/531(، واتريخ أربل )2/629)



 

   

لشَّرعيَّة الَّيت جيب اوافرها يف األاكار البدَّ لنا قبل الشُّرو  يف اكر ضوابط األوراد ا
 واألدعية الَّيت يلتزمها املسلر يف يوم  وليلت  ويف شأن  كلِ  ، معرفة ما أيخ:

 يف اإلسالم مداره على أمرين البدَّ ِمْن ضقُّقهما في : -أيُّ عمل  -أنَّ قبول العمل  -1
 زت رتىمحول هللا اعاىل: ودليل : ق¸. اإلخال : وهو أالَّ يعبد إالَّ هللا  األو ل:
 .[2]سورة الزمر: يمحيت ىت نت مت

ودليل  قول  إالَّ مبا شر  على لسان نبيِ   حممَّد  ¸ املتابعة: وهي أالَّ يعبد هللا  الث اّن:
 .(1)«أحدث يف أمرر هذا ما ليس في  فهو رد   نْ مَ »: النَّيبِ  

ا معرفة أنَّ األوراد الشَّرعيَّة ِمَن العباداف ا ضة؛ واأل -2 صل يف العباداف املنر، مبعىن أّنَّ
، فال ُيشر  منها إالَّ ما شرع  هللا لفظاى ومعناى  اوقيفيٌَّة على ما جاء يف الكتاب والسُّنَّة الصَّييية

ين ما ليس من ؛ وهذا هو ورسول  ¸  ، فَمْن َشرََ  شيء  ِمَن العباداف فقد َشرََ  يف الدِ 
 املنهيِ  عن . (2)مفهوم االبتدا 

 :املستنبطة من النصوص الشرعية ضوابط األوراد هم أ
ضوابط اضبٍها ومتنر دخول  املستنبٍة من ا اف واألحاديث النبوية إنَّ لألوراد الشَّرعيَّة

 ما ليس منها فيها، وقد استنبٍها أهل العلر ِمَن النُّصو  الشَّرعيَّة الثَّابتة، وِمْن هذه الضَّوابط:

 أحسنها وأنبلها وأعلها للمعاين وأَبْديَدُنها، ألنَّ  مقام مناجاة العبد  أن يتصريَّ ِمَن األلفاظ
 .´لربِ   املعبود 

 . ِأن اكون األلفاظ َوْفَق املعىن العرر 

 .  أن اكون خاليةى ِمْن أيِ  حمذور  شرعىا أو لفظىا أو معىنى

 أن اكون يف ابب الذ ِكر والدُّعاء املٍلق ال املقيَّد بزمان  أو حال  أو م.  كان 

                                           

( رقر 2/652) ابب إاا اصٍليوا على صلح جور فالصلح مردود -كتاب الصلح   ،أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
 (.3361( رقر )12/232) ابب نقض األحكام الباالة ورد حمداثف األمور - كتاب األقضية  ،مسلر(، و 2691)
البتدا  هو االايان مبا ع يسبق مثل ، واعر  البدعة بد: )اريقة يف الدين ُم عة، اضاهي الشرعية، يقصد ابلسلوك ا( 2)

 (.1/31عليها املبالغة يف التعبد هلل سبيان ( انظر: االعتصام للشاايب، )



 

   

 (1)أالَّ اُدتَّصذ ُسنَّةى راابةى يواظب عليها. 

  ُّا ِمَن الس  نَّة الثَّابتة عن النَّيبِ  وُيضا  إىل هذه الضَّوابط أالَّ يُدَّعى هلذه األاكار أبّنَّ
 .لفظاى 

                                                         األذكار الش رعي ة تنقسم إىل قسمني: ذكر  مطلق  وذكر  مقي د :
 وال  ،وال عدد   ،مكان  حُمَدَّد  وال  ،يتقيَّد بزمان  ُمَعلَّ   ال هو: الذ ِكر الَّذي ٍلقاملكر ذ ِ ال

، وهي األاكار العامَّة الَّيت اُقال على كلِ  حال  كالتَّسبيح والتَّهليل والتَّيميد والتكبري،  حال 
 واملسلر يف هذه األاكار ل  أن يتصريَّ ِمَن األاكار ما يُناسب  ويُردِ ده ابلعدد الَّذي يُريد وقتما

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيىمحيشاء، قال اعاىل: 
 .[62]سورة الفرقان: يمحهبجت

 ؛ كاألاكار دبر الص لواف ، أو عدد  أو مبكان   ،بزمان  ا د إمَّ قيَّ الذ ِكر املقيَّد هو: الذ ِكر امل     َّ                 
 مم ام يل ىل ملىمح، قال اعاىل: .. ونظائرها.                          َّ   املفروضة، وأاكار اليوم والل يلة

 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن

 يث ىث نث مث زث رثىمح،  وقال اعاىل أيضىا: [113]سورة النساء: يمحهئ مئ خئ

 يمحزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف
 .[131]سورة ا :

، فيتقيَّد مبا هو ل  على لسان نبيِ   ¸ والواجب على املسلر أن يلتزم مبا شرع  هللا 
كثر ِمَن الذ ِكر املٍلق مبا يشاء مقيٌَّد ل  بنصو  الشَّر  وال يزيد عليها مبا مُيلي  علي  هواه، وأن يُ 

 ورضاه.¸ ير املوجب  بَّة هللا وقتما شاء ففي  الفضل العظ
: "قاعدٌة رفعٌة: يف وجوب االعتصام ابلر ِسالة، وبيان ¬قال شيخ اإلسالم ابن ايمية 

كلَّ خري  يف   ، وأنَّ الضَّالل والشَّقاء يف ُمالفت ، وأنَّ أنَّ السَّعادة واهلدى يف متابعة الرَّسول 
ابلعبد الوجود إمَّا عام  وإمَّا خا   فمنش ه ِمْن جهة الرَّسول، وأنَّ كلَّ شر   يف العاع ُمتص  

 .(2)ُمالفة الرَّسول، أو اجلهل مبا جاء ب " فسبب 

                                           

 م.1999راض، الٍبعة األوىل ال -(، ط: دار العاصمة 32صييح الدعاء لبكر أبو  يد ) :ا( 1)
 (.19/52مو  الفتاوى )جم( 2)



 

   

       ِ               َّ     َّ          َّ  ُّ           َّ              هذه الر  سالة املراحل ال يت اٍو ر فيها الت صو  ، وكيف ادر جي البد  في ،   َّ            مر  بنا يف متهيد 
َ              َّ       ِ                  ُّ        ُّ                    َّ    َّ                م ن  البد  العملي ة ابلغلو   يف العباداف، والز هد يف الد نيا، إىل البد  القولي ة ال يت ظهرف على صورة   ِ

 .وم وأصوهلرعقائد الق                     َّ                َّ      َّ     ى   شٍياف  ومنكراف  قولي ة  يف ابدئ األمر، مث  استقر ف أخري ا يف
ٍ وائف  َ              َّ    َّ     َّ        ُّ   َّ              َّ     وم ن  البد  القولي ة ال يت اخت ص هبا الص وفي ة دون سائر ال لنصو  صالفة     ُ الدم   ِ 

                        ُّ   َّ      َّ                َّ                  القول ابألحزاب واألوراد الص وفي ة، وال يت مزجوا فيها احلق  ابلباال، وألبسوها  ؛الكتاب والسنة
   َّ              واد عو فيها اإلهلام ¸ بتها هلل      َّ           بل جتر أ بعضهر بنس         ِ                       َّ ِ  لباس الص  دف والعصمة بنسبتها للن يب   

              َّ      والكشف كما مر  معنا.
 :  تعريف األحزاب واألوراد:      أوال 

ْ  ُ احل ز ب  ، وقيل: (1)"  ِ يء     َّ الش    ُ ر   ُّ م   ََ جت   "عٌر واحده ِحْزٌب؛ وهو:  األحزاب:  ِ ِ ْ ُ   ِ الو ر د  م  " :    َ ن    
 .(2)"  ُ    ِ الق ربن  

ِ ْ ٌ       عر  واحده و ر د ؛ وهو: األوراد:         ٌ َ  ُّ احل ظ  "   ُ  ِ                َّ  كالمهر ح ى  كثر الر يف   َّ مث   ،املاء  َ ن   ِ م     القوم   َ ي   
 .(3)"            ٌ واجلمير أوراد   ،ا             ى ردون املاء ورد       َ ذين ي    َّ ال  

َ                      وأيخ الو ر د  واحل ز ب  مبعىن  واحد  يف كثري  م ن  األحيان، قال ابن األثري ُ     ى              ِ   ْ  ِ     ُ ْ ِ ما   ُ ب   ْ ز    ِ احل  : "¬       
" ِ د   ْ ر      ِ كالو            أو صالة          قراءة    ْ ن               ِ جل على نفس  م          َّ جيعل  الر  

رض  يف       ٌ هو شيء  ، وقيل يف معناها: "(4)
 .(5)"     يوم                           َّ اإلنسان على نفس  يقر ه كل  

من ، فقرأه فيما بل صالة الفجر                        رم عن حزب  أو عن شيء    ْ ن   َ م  »:             َّ ِ  ومن  قول الن يب   
 .(6)«يل   َّ الل    َ ن          ِ ا قرأه م        َّ ل  كأَّن    َ ب   ِ ت      ُ هر ك     ُّ الظ   وصالة

                                           

 (.2/55قاييس اللغة )م( 1)
 م.1993بريوف، الٍبعة األوىل  -( ط: عاع الكتب 3/16 يط يف اللغة للصاحب بن عباد، ف: حممد بل اسل )ا( 2)
 .م1996الٍبعة األوىل ، بريوف –: دار إحياء ال اث العرر ط(، 2/352) خليل جفال، ف: بن سيدهال ( املصصص3)
 -املكتبة العلمية (، ط: 1/216) الٍناحي وحممود يف: ااهر الزاو البن األثري،  ( النهاية يف ابريب احلديث واألثر3)

 .م1919بريوف، 
 (.1/91) مد بن عالن  ( الفتوحاف الرابنية على األاكار النواوية5)
 (.1132( رقر )6/211... )ابب جامر صالة الليل ومن رم عن  - كتاب صالة املسافرين وقصرها  ،( صييح مسلر6)



 

   

ُّرُقيَّة على األحزاب واألوراد اسر الرَّوااب فيقولون:  : وهو ااباحلزب الرَّ ويٍُلق بعض ال
ناء األدعية واألاكار واملديح والثَّ ..، وقيل: الرَّوااب هي: .يوم   جل كلَّ القربن يقرأه الرَّ  نَ مِ  الوِْردُ "

 .(1)"نة  معيَّ  وساعاف   نة  معيَّ  م  هبان يف أاَّ على هللا يتلوها الفقراء أو الرُّ 
 :الفرق بني احلزب والورد       اثني ا: 

هار ، فيقال: أوراد النَّ منتظمة   قرأ يف أوقاف  الورد يُ  أنَّ : "دوقيل يف الفرف بل احلزب والور 
  .(2)"ُمصو ٌ  ا احلزب فليس لقراءا  وقيٌ أمَّ  ،يلوأوراد اللَّ 

وهلذا جند الصُّوفيَّة يُفر ِقون بينهما، فيجعلون قراءة األحزاب خاصَّةى يف مناسباف  معيَّنة ، 
.. .ر: حزب النَّصر، وحزب المِ ، وحزب البيروُيَسمُّون أحزاهبر ابسر الر املناسباف؛ كقوهل

ٍ    ْ ن        ِ فيها م                    ِ ى األوراد أب اء م ل    َّ م   َ س         ُ بينما ا   ،وابريها           َّ  ُ                  واأل مان ال يت ا قرأ فيها؛ كقوهلر:  ف ُ ر           ُّ مشايخ ال
، واأل مان كورد  ، وورد الش يخ األكم ويعنون ب  ابن عرر          َّ                    ِ          َّ                         ِ                ورد الش يخ عبد القادر اجليالين  

 مر   الذي لليديث ُمالف التفريق وهذا .(3)            َّ             ٌ وورد بخر الل يل، وابريها كثري     َّ           الص لواف اخلمس، 
 وصالة الفجر صالة بل فيما فقرأه من ، شيء   عن أو حزب  عن رم من» حديث بنفاى؛ معنا

ا ل  ُكِتبَ  الظُّهر  «.اللَّيل ِمنَ  قرأه كأَّنَّ
  حال الذَّاكر: "فالورد يف اختال  مفهوم الورد ابختال (4)قال حممَّد ماضي أبو العزائرو 

يكون دعاءى، وابعتباره ِمْن روح العبادة يكون اكرىا، وابعتباره  ابعتباره وسيلة القرب إىل هللا 
 .(5)خضوعىا هلل اعاىل يكون اسبييىا، وابعتباره الب رمحة  ِمَن هللا يكون استغفارىا"

                                           

ُ  ِ  رينهارف د و  يل( اكملة املعاجر العربية 1)  : و ارة الثقافة واإلعالمط( 5/25)   َّ         حمم د النعيمي ق علي :                   َّ نقل  إىل العربية وعل  ،         
 .م2111 - 1919الٍبعة: األوىل من بغداد،  -
 م.2112القاهرة  -(، ط: م سسة هنداوي 336ف لزكي مبارك ) :    ُّ                     لتصو   اإلسالمي يف األدب واألخالا( 2)
ْ            يأخ احلديث عنها بتوس ر  يف املبيث الثالث م ن  هذا الفصل.س( 3)  ِ                  ُّ                    
  ْ ن                    ِ ة أر علي ابلغربية م                                    َّ يف مدينة رشيد، وانتقل مر أبي  إىل حمل    َ د   ِ ل   ُ و   ،    ُّ مصري    ٌ         ِ متصو        ٌ فقي    ،د ماضي أبو العزائر  َّ حمم   (3)

َ ل      ُ وع   ،ر هبا    َّ فتعل   بالد مصر          سنة سي     هبا                           ِ )عاعة اخلالفة( ابلقاهرة، واويف    س   َّ ارأ    َّ مث   ،بكلية ابوردون ابخلراوم ا للشريعة ى س      ِ مدر     ِ 
. انظر ارعت  يف: األعالم "بل          َّ معاراب املقر  "و "سول     َّ ة الر                    َّ أصول الوصول إىل معي  " :، منها      ٌ ل  كتب   ،                     ومخسل وثالث م ة  وألف  

  (.11/161فل )         ِ عجر امل ل   م(، و 1/16)
القاهرة، الٍبعة الثالثون  -( ط: دار الكتاب الصويف3يل اخلرياف مبال مة الصلواف  مد ماضي أبو العزائر ) :ن( 5)

 م.2111



 

   

 ويُدَقسِ ُر الصُّوفيَّة مراحل األاكار إىل أقسام  منها:
 اللِ سان. اكر 

 .اكر القلب 

 . متكُّن الذ ِكر ِمَن القلب واستيال ه علي 

  ْذُكور ِمَن القلب وحمو الذ ِكر؛ والر أبالَّ يلتفي الذَّاكر ال إىل الذ ِكر وال إىل الدمَ متكُّن
 .(1)القلب، وهذه احلالة هي ما يُدَعمِ ُ عنها الصُّوفيَّة ابلفناء، وهو الغاية ِمَن الذ ِكر

رة جماهداا  وراضاا  الَّذي يسعى إلي  بكلِ يَّت ، والفناء:  هو اباية الصُّويفِ  ومنتهى بمال ، َو
 واف واالستغااثف.وِمْن أجل  اخُ َِعي األحزاب واألوراد وابتد  القوم الصَّل

يَداثف يف الدمُ والفناء الَّذي ينشده القوم ويسعون إىل نيل  وضصيل  هو: "أن اذهب 
يف أُفق العدم، كما كاني ِمْن قبل أن اوجد، ويبقى احلقُّ اعاىل كما ع  شهود العبد، واغيب
شاَهد ور   أيضىا، فال يبقى ل  صورٌة وال رسٌر، مثَّ يغيب شهوده أيضىا، الدمُ يزل، مثَّ اغيب صورة 

فال يبقى ل  شهوٌد، ويصري احلقُّ هو الَّذي ُيشاهد نفس  بنفس ، كما كان األمر قبل إجياد 
، وهذا عل قول أهل اإلحلاد (2)رف، وحقيقت : أن يفىن َمْن ع يكن ويبقى َمْن ع يزل"املكوَّ 

 القائلل بوحدة الوجود.
                                                    واملعىن املقبول عند أهل الس ن ة واجلماعة ملعىن الفناء هو:       اثلث ا: 

ي ،                      ِ                        َّ  ُّ    عن عبادة ما سواه، وحبب    واخلو  من  ورجائ  والت وك ل عل¸ فناء العبد بعبادة هللا 
، وحقيقة                                                         ُّ        ِ    ى                واالستعانة ب ، واستغاثت ، دون ما سواه، واقدمي رضاه وما حيب   على كل   رض ى وحب  

 .(3)¸                                                   ِ          هذا الفناء: فناء العبد عن هوى نفس  وحظوظها مبراضي رب    وحقوق  

َّ
 

                                           

 (.135ألربعل يف أصول الدين للغزال ) :ا( 1)
 (.1/216داراب السالكل )م( 2)
 (.1/233نظر: مداراب السالكل )ا( 3)



 

   

 :  ة:           د الص وفي  الورد عن      أوال 
ُُّرف الصُّوفيَّة، فهي الرَّابٍة املتينة بل الشَّيخ  مُتثِ ل األحزاب واألوراد حجر األساس يف ال

  .وُمريدي ، وهي عمود وسنام التَّصوُّ 
 الورد اسرٌ  اعلر أنَّ قال أبو االب  املكِ يُّ يف بيان معىن ومنزلة األوراد عند الصُّوفيَّة: "

 يرد علي  يف ويورد في  حمبوابى  ،إىل هللا ا فيقٍع  يف قربة  رى رَّ كَ يرد على العبد مُ  ّنار   أو ليل   نْ مِ  لوقي  
كان جيعل األوراد   نْ ال مَ العمَّ  نَ مِ ا، فَ ما وردى  أحزاب القربن لوقي   نْ احلزب مِ  يَ م ِ سُ ف.. .ا خرة

العلماء كانوا جيعلون  نَ مِ  وفوف ه الء ،كو أعداد الرُّ  نْ كان جيعل  مِ   نْ ومنهر مَ  ،أجزاء القربن نْ مِ 
بل  ،األوقافموا س ِ قَ توا األوراد وع يدُ ر ع يوق ِ ا العارفون فإّن  وأمَّ  ..،.هاريل والنَّ أوقاف اللَّ  نْ األوراد مِ 

 .(1)"ا ملوالهرجعلوا الورد واحدى 
 نشأة األوراد:       اثني ا: 

ثنا عن اٍوُّر التَّصوُّ  وظهور البد  القوليَّة يف املرحلة ا لثَّانية من ، فابتدأف ابلشٍَّح ضدَّ
واهلذان يف حال ابيبة الصُّويفِ  عن وعي ، مثَّ اٍوَّرف بدعهر إىل أقوال  ُضفظ واُتداول بل أابا  

ُّ  جاءف الف ة الَّ ح ىَّ الصُّوفيَّة،  فظهرف  ،اا فشي ى ر األمر شي ى تٍوَّ فة وفيَّ ف الصُّ رُ يت ظهرف فيها ال
فما كان ِمَن األابا   ،منها أاباع  جبملة   صاحب اريقة   كلُّ   واختصَّ  ،قة  اري ة بكل ِ األوراد اخلاصَّ 
الكتاب  نَ املتلقَّاة مِ ة رعيَّ مون األاكار الشَّ عظ ِ ا يُ ون  عن مشاخيهر أكثر ُمَّ ما يتلقَّ  إالَّ اعظير

كن وميُ  ،الصَّييية، وأصبيي الر األقوال منتظمةى فيما ُيَسمَّى ابألحزاب واألوراد، ةنَّ والسُّ 
القول: أبنَّ هذه األحزاب واألوراد جاءف وحلَّي حملَّ األاكار واألدعية الشَّرعيَّة املأثورة الَّيت 
صحَّ النَّقل فيها عند ه الء الصُّوفيَّة، وِمْن هنا كاني نشأة األحزاب واألوراد الصُّوفيَّة واكتمال 

 وابتداء انتشارها وشهرهتا. ،بنائها
 :                             الص وفي ة املشتهرة واستخداماهتاأمساء األوراد        اثلث ا: 

، فكلَّما نشأف اريقٌة جديدٌة يف اَكثُدَرف األوراد الصُّوفيَّة وَكثُدَرف ُمسمَّياهتا واستصداماهت
مكان  ما، اخ   ُمْنِش ها أورادىا خاصَّةى بٍريقت  يلتزم هبا أاباع ؛ كما فعل أبو احلسن الشَّاالِ  

                                           

 (.1/231)( قوف القلوب 1)



 

   

 ُّ َّريقة األمِ  الَّيت نشأ فيها  يف اريقت  وابريه ِمْن مشايخ ال ُرف. وهناك َمْن يُبقي على أوراد ال
َّريقة الشَّااليَّة، كما أنَّ منهر َمْن جيمر  كيال أابا  النَّقشبنديَّة، فعامَّة أورادهر هي أوراد ال

َّريقة  َّريقة عدَّة أحزاب  وأوراد  ِمْن اُُرف  ِعدَّة  ويُدْلزُِم أاباع  هبا كما مرَّ معنا يف ال اخلتميَّة، فال
: )القادريَّة   -واخللوايَّة -واجلنيديَّة  –والنَّقشبنديَّة  -اخلتميَّة هي خليٌط ِمْن مخسة اُُرف 

َّريقة هي مزيٌج ِمْن أ ُُّرف اخلمس.واملريابنيَّة(، وعلى هذا كاني أوراد ال  حزاب وأوراد الر ال
 :(6)هرة                                        وم ن  أمساء األحزاب واألوراد الص وفي ة املشت

َّقال:َّ" -1 َّمَّنَّ َََّّّوردَّالبسملةَّالشَّريفةا:َّوهوَّوردََّّتقولَّبهَّالقادريَّةَّوجيعلونَّيفَّفضله؛َّأبنَّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ  َّ ََََََّّّّّّ َّ َََََََّّّّّّّ
َّالنَّارَّووجب َّلهََّّ[1]سورةَّالفاحتة:َّيمحجم يل ىل مل خلىمح َََََّّّّّمثانَّمئةَّمرَّةََّّيفَّاليومَّفقدَّأَّعتقَّمَّنَّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ  َّ  َََّّّ ََّّ َََّّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ

ََّّالجنَّة،َّيفَّروايةََّّيروَّناَّعنَّنيبَََّّّهللاَّعيسىَّ َّ ََّّ ََّّ َّ   َّ َََّّّ َّ َََََََّّّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ
(2). 

َّوأذكارََّّا:َّوهوَّورَّ       َّ      ورد الت وهيباف" -2 َّ َّدََّّيقرأهَّاملريدَّيفَّالمَّريقةَّالقادريَّةَّحيتويَّعلىَّثايتَّ ََّّ َََّّّ َّ  َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ ََََّّّّ ََّّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ َّ
َّ َّللنَّيبََّّ َّويهبَّثواهبا َّوأدعيةَّ   َّ  ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ  َََّّّ َََََّّّّّواحلسنَّواحلسنيَّواألجمَّةَّاالثينَّعشر ََّّوإىلَّفاطمةَّوعليََّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ   َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ولباقيََََّّّّ

َّ ََََّّّّأجمَّةَّالمَّريقة ََََّّّّ  َّ ََّّ(3). 

َّوأدعيةَّ،َّوخي -3 َّأذكارَّ َّوفيهما ، َّالرََّّفاعيََّّ َّألمحد َّوااحلزبَّالصَّغ ا َّااحلزبَّالاب ا َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ  َّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َّ   َّ َّ ََّّ  ََََّّّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ  َّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ تلفَََّّّ
َّالدَّعاءَّ َّففيَّالاب َّيَّارَّر َّالتَّارارَّلجملَّالورد، َّوعدد َّعنَّاالصَّغ اَّيفَّبعضَّألفاظه ََََّّّّاالاب ا  َّ َََّّّ َّ  ََّّ  ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ  ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ  َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ

(11َّ) َّمرَّاتَّ  َّ َّالصَّغ ويفَّ)َََّّّ َّ َّ  َّ (،َّوِهاَّلقضاءَّاحلاجاتَّونيلَّاملرادات،َّوقربَّالسَّالكَّمَّن3َََّّّ)َّ(ََّّ َّمرَّاتَّ  َّ  َََّّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ ََََََََّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ  َّ َّ ََّّ
َََّّّ َّووسيلةََّّللفتوحَّالصَّوفيَّة،َهللاَّ  َّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ ََّّ(4). 

َّوهذ -4 َّاألسبوعا: م َّأايَّ َّاأوراد ََّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ  َّ ََّّ ََََّّّّ َّيفَّمجيعَّالمَّرَّقَّالصَّوفيَّة،َََّّّ َّتاونَّمعتمدةَّ َّتااد َّاألوراد َََّّّ َََّّّه  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ  ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ
مَّاألسبوعَّفتَّسَّمَّى:َّ َََّّّفالََّّطريقةََّّتضعَّماَّيَّناسبهاَّيفَّهذهَّاألورادَّوتَّلزمَّبهَّاملريدين،َّوهيَّبعددَّأايَّ  َّ  َّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َّ َّ َّ
ََّّوردَّالسَّب ،َّوردَّاألدد،َّوردَّاإلثنني،َّوردَّالتَّالراء،َّوردَّاألربعاء،َّوردَّالميس،َّوردَّالجمعةَّوهوَّ ََّّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َََََََّّّّّّّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َّ  َََََََّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ َّ ََََََّّّّّّ

                                           

من ابب السرد ال اإلقرار هبا، وسيكون نقد ما جاء فيها يف مضان  يف  اأكتفي بذكر أ اء األحزاب واستصداماهتس( 1)
 الفصل القادم  ان هللا.

 (، بدون بيارف ابعة.26صرية القدسية أبوراد وأحزاب وأدعية السادة القادرية  مد أر سفياين ) :ب( 2)
 القاهرة، - الرحيانة دار: ط ،(161 : ) احلسيه القادري ملصلف القادرية السادة وأوراد أدعية من النورانية الكنو ( 3)

 .م2111 الثالثة الٍبعة
 وما بعدها(. 3واجملمو  اجلامر ) :(، 261و261ظر: قالدة اجلواهر ) :ان( 3)



 

   

َّوردََّّخصاجصَّختتلفَّعنَّخصاجصَّوردَّاليومَّاآلخرأعظمه ََّّا،َّوجتعلَّلالََّّ َّ ََََّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ   َّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ
(1). 

،َّوهيَّصالةََّّعلىَّالنَّيبَََّّّ -5 َّاألسراراَّألمحدَّالرََّّفاعيََّّ َّأوَّاجوهرة َّالجوهريَّةا َّ  َّاالصَّالة  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ   َّ َّ ََّّ  ََََّّّّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ  َّ َََََّّّّّ
َّا َّفيها: َّقال َّدّتَّ َّالات  َّالشَّيء رك َّوالشََّّ َّالغلوََّّ َّمَّنَّ ََّّوفيها َََّّّ َََّّّ َّ َََّّّ  َّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ  َّ َََّّّ َّ َّ   َّ َََّّّ َّ   َّ َََََّّّّّ  َّ  ََّّ ََّّ َّنوركََََّّّّ َّعلى َّوابرك َّوسلََّّم َّصلََّّ ََّّاللَّهمَّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ  ََّّ َّ َّ   َّ َّ َّ  َّ َّ  َََّّّ

َّفه.األسبق َّبهَّ.. َّأديي  َّالَّذي َّالجاري، َّالجوهريَّة َّجوهر َّوماء َّالسَّاري، َّالقدمي َّسرَّك ََََّّّّو َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ  َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ  ََّّ َّ َّ
 .(2)..ا.املوجودات

6- َّ َّااحلزبَّالسَّرايينَّا:َّويقرأَّبعدَّصالةَّالظَّهرَّيفَّالمَّريقةَّالقادريَّة،َّوحيتويَّعلىَّألفاظَّ  َّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ ََََََََّّّّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ
َّابلعربيَّة،َّويغلبَّعليهَّمعىنَّطلبَّالتَّسخ َّواستجال َّوالَّيَّعرفَّهلاَّمعىنَّ َّأ َّمفهومةَّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ ََََََّّّّّّ َّ  َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ  َََّّّ َّ ََََّّّّ بَّاللقََّّ

ََََََّّّّّّللمَّريد؛َّحملبَّتهَّوطاعتهَّواالشتياقَّإليه ََََّّّّ َّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ  َّ ََّّ
(3). 

َّوهوَّ -7 َّأَّهلمه َّأبنَّه َّقاجله َّادَّعى َّدزبَّ َّوهو ، َّالصَّياديََّّ َّاهلدى َّأليب َّالجوهرةا ََّّادزب ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّ  َََّّّ  َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ   َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ
َّ َّاإلهليَّة َّابحلضرة َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّذلك-َّ َّعن َّهللا َّاحلاجاتََّّ-تعاىل َّلقضاء َّويَّقال َّالاب : َّااحلزب َّب  ََّّويَّسَّمَّى ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ  َّ  َّ  ََّّ

َّ  ََّّواحلصولَّعلىَّالفتودات،َّوهوَّعلىَّالعدوََََّّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّكالسَّيفَّالقاطعََّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّ َََّّّ(4). 

َّسورةَّا -8 َّديثَّتقرأ َّالصَّوفيَّة، َّأألبَّالمَّرَّق َّيف َّمعتمدَّ َّوردَّ َّوهو َّالواقعةا: َّسورة ََََّّّّورد َّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َّ َّ ََََّّّّ  َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ َََََََّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ
َّكاملةََّّ) ََََََّّّّّّ ََّّالواقعة َََََّّّّّ َّويفَّاليومَّاألخ َّيقرأهاَّ)45َََّّّ مَّ َّصالةََّّملدَّةَّستَّةَّأايَّ َّكلََّّ ََََّّّّمرَّةَّ(َّبعد ََََََّّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َّ  َّ  َّ َََّّّ ََّّ ََّّ  َّ ََّّ ََّّ َّ َّ   َّ ََّّ َّ ََّّمرَّةَّ(َّويتخلَّل451ََََّّّّ َّ ََََّّّّ  ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ

ََّّتالوةَّثايهتاَّبعضَّاألدعية،َّوذلكَّلدفعَّالشَّداجدَّوَّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّهباَّينالَّاملريدَّخ يَّالدَّنياَّواآلخرةَّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََََََّّّّّّ(5). 

9- َّ َّبنَّأيبَّطالبَّ اَّلعليََّّ َّاالدَّعاءَّالسَّيفيَّ  َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ   َّ َََََّّّّّ  َّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ  َّ َّالمَّرَّقيَّةَّ¢َََّّّ َّالدَّعاءَّيتناقلهَّالعديدَّمَّنَّ َّ َّ ََّّ ََّّ،َّوهذا َََّّّ  َّ  َََّّّ ََّّ َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ  َّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ
َّوالنَّصرَّعلىَّاألعداء،َّوهوَّدرزََّّ َّالبالاي، َّاحلفظَّمَّنَّ َّويعتقدونَّفيه َََّّّ َّيفَُّمالسهمَّويتواصونَّبه، َّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ  َّ  ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ

َّشيءَّ،َّويسوقونَّلهَّا َّكلََّّ ََََََّّّّّّللحفظَّمَّنَّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ  ََّّ َّ َّ   َّ ََّّ  َّ  َََّّّ ََّّ َََّّّ َّألسانيدَّواألدلَّةََّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َّ(6). 

                                           

 ،(و ما بعدها63:  ) كي  القادر دلعب الشاالية األوراد (، والنفياف العلية يف191نظر: الكنو  النورانية ) :ا( 1)
لبهاء الدين النقشبندي  النقشبندية الٍريقة وأحزاب أوراد وجمموعةه، 1321 األوىل الٍبعة النيل، مٍبعة: ط
 (.163: ) النقشبندية الٍريقة وأحزاب أوراد وجمموعةبدون بيارف ابعة،  ،(112: )
 أللفاظ هذه الصالة يف الفصل القادم  ان هللا. (، وسيأخ مزيد بيان واعليق2) : اجلامر اجملمو ( 2)
 (.222نظر: الكنو  النورانية ) :ا( 3)
 (.333نظر: قالدة اجلواهر ) :ا( 3)
 النقشبندية الٍريقة وأحزاب أوراد وجمموعة(، 251وقالدة اجلواهر ) : ،(211: ) النورانية الكنو : انظر( 5)
( :162.) 
 (.192وجمموعة أوراد وأحزاب الٍريقة النقشبندية ) : ،(299: ) النورانية الكنو : انظر( 6)



 

   

َّداومَّعلىَّا -11 َّجانبَّاملرشداَّقالَّعنهاَّسادةَّالرََّّفاعيَّة:َّامَّنَّ ََّّصالةَّمددَّاملسرتشدَّمَّنَّ ََّّ َََّّّ َََّّّ  َّ  َََََّّّّّ ََّّ ََّّ  ََََََََّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ  َّ  َََّّّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َّ
َّمعَّاإلخالصَّبالَّشبهةَّ،َّحيصلَّلهَّمددََّّعظيمََّّ َّصبادَّاَّومساءََّّثالثَّمرَّاتَّ َّيومَّ َّكلََّّ َّ َّقراءهتاَّيف ََّّ َّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ  َّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ َّ  ََّّ ََّّ   َّ ََّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ

شرَّحت  َّجانبَّالرَّسولَّالارمي،َّوَيوتَّعلىَّاإلَيانَّبفضلَّهللاَّوحيَّ َّمَّنَّ َّ َََّّّ  َّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ  َََََّّّّّ َََّّّ َّ  َّ َّ  َّلواءَّالنَّيبَََََّّّّّ   َََََََّّّّّّّ ََّّ(1)ا. 

َّالفضاجلَّالات ،َّفماَّ -11 ،َّويدَّعونَّفيهَّمَّنَّ َََّّّادزبَّالبحرَّالشَّه اَّأليبَّاحلسنَّالشَّاذلََّّ ََََّّّّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ  َّ  َََََََّّّّّّّ َّ َّ  َّ ََّّ ََّّ   َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ  َّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ
َّزالَّعنهَّهلفه،َّولشدَّةَّماَّيَّعظََّّمونَّ َّإالَّ َّشفي،َّوالَّملهوفَّ َّإالَّ َّأمن،َّوالَّمريضَّ َّإالَّ ََّّقرأهَّخاجفَّ َّ َّ   َّ َّ ََََََّّّّّّ  َّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ  َّ ََّّ  َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ  َّ ََّّ  َّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ  َّ ََّّ  َّ َََّّّ َََََّّّّّ

َّرَّويَّأنَّهذاَّاحلزب َََّّّ َّ َّ َّالشَّاذلََََّّّّ  ََّّ َّ َّعنه:َّالوَّقَّرَّئَّدزيبَّهقالَََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ  َّ َََّّّ ََّّذاَّعلىَّبغدادَّماَّأخذهتاَّالتَّتاراَََََََّّّّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ َّ ََََََََّّّّّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ(2). 

َّأيضَّا،ا -12 َّ ََّّدزبَّالاََّّاَّالشَّه َّب َّااحلزبَّالاب اَّللشَّاذلََّّ َََّّّ   َّ َّ َّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ َََََََّّّّّّّ َّ  َّ ََََّّّّ   َّ ََََّّّّ َََّّّ َّوهوَّوردَََََّّّّّ ََّّ َّ َّبعدَّصالةَّالصَََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ بحَََّّّ
َّ َّوالَّي َّتَّاََّّ  َّ ََََّّّّ َّرَّويا،َّالوردَّالااملاَّ:قالَّلهََّّ َّويَََّّّ،أثناءَّقراءتهََّّ َّمَََّّّ َّلَََّّّ َّ َّ َّالشَّاذلَََّّّأنََّّ  ََّّ َّ َّقرأَّدزبناَّفلهَّعنهَّقالَََّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ:َّامَّنَّ َََّّّ ََّّ  َّ  ََََّّّّ

َّمَّنََّّهللاَّورسولها..َّوماََّّ.مالناَّوعليهَّماَّعلينا َّإبذنَّ ََََّّّّكتب َّمنهَّدرفَّاَّإالَّ َّ ََّّ ََّّ َّ  َّ  ََّّ  َّ ََّّ َّ  َّ َََّّّ َََّّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ
(3). 

َّادزبَّ -13 َّب  َّيَّسَّمَّى َّدزبَّ َّلديها َّالصَّوفيَّة َّالمَّرَّق َّمَّنَّ َّطريقةَّ َّكلَّ َّالنَّصرا: ََّّادزب ََّّ ََّّ َََّّّ َّ  َّ  َّ  ََّّ  َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ َََّّّ  َّ  ََّّ  َََََّّّّّ َّ  َّ ََّّ ََََّّّّ  ََََّّّّ َّ ََّّ َّ
ََّّالنَّصرا؛َّيبتهلونَّفيهَّلملبَّالنَّصرَّوهزَيةَّاألعداءَّوالدَّعاءَّعليهمَّابلويلَّوالتَّبور َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ  َّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ َََََََّّّّّّّ َََّّّ  َََََّّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََََََََّّّّّّّّ  َََّّّ(4). 

َّاألورا -14 َّمَّنَّ َّوهو َّالعشرا: َّاملسبَّعات َََّّّاورد َّ ََّّ  َّ  ََّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّفيهََّّ َّيَّزاد َّالصَّوفيَّة َّالمَّرَّق َّبني َّاملشتهرة َََََّّّّّد َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ  َّ َََّّّ َّ  َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َّ
َّسبعَّاَّ َّوالاافرون( َّواملعوَّذتني، َّواإلخالص، ، َّالارسيََّّ َّوثية َّ)الفاحتة، َّالسَّور َّفيه َّتَّقرأ َََّّّ ََّّويَّنقص، َّ ََّّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ  َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ   َّ َّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ  َّ َََّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََّّ

َّشيخَّطريقةََّّلهَّكيفيَّةََّّمعيَّنةََّّفيها،َّوهذاَّالوردَّيَّنسبَّللخضرَّ َََّّّسبعَّا،َّولالََّّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََََََََّّّّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َّ   َّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ
(5). 

َّكت ََّّمَّنََّّاألدزابَّواألورادَّوا ََّّوأ ها َََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ  َّ  ََّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّكتبَّالصَّوفيَّةَّوهيَّابملئاتَّفالَََّّّ ََّّالستغاراتَّمبتوثةََّّيف َََّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َّ
َّيسعينَّدصرهاَّهاهنا.

َّ

                                           

 (.253الدة اجلواهر ) :ق( 1)
 (.351: ) النورانية الكنو : انظر( 2)
 (.3نظر: النفياف العلية ) : ا( 3)
 (.13، والنفياف العلية ) :(311: ) النورانية الكنو : انظر( 3)
 (.23علية ) :والنفياف ال ،(312: ) النورانية الكنو : انظر( 5)



 

   

 :  :عند الصوفية تعريف املقامات واألحوال      أوال 
َ           ، فيما ي قام في  م ن  العباداف ¸يدي هللا                              عر مقام  وهو: "مقام العبد بل  املقامات:  ِ         ُ       

ٌ            ُّ  ِ  ة  لعبادة الص ويف   ، وعلي  فيكون املقام هو نتيج(1)¸"             ِ                    واجملاهداف والر  اضاف واالنقٍا  إىل هللا 
 وجماهداا .

َ                   َّ                 ُّ        َّ              َّ  ُّ       ِ             وم ن  املقاماف: مقام الت وبة، والور ، والز هد، والص م، والفقر، الت وك ل، والر  ضا، وابري الر.  ِ  
]سورة  يمحيق ىق يف ىف يث ىث نثىمحن على هذه املقاماف بقول هللا اعاىل:       ُّ  ويستدل و 

 .[163الصافاف:
  َّ                                            أن  املقصود فيها هر املالئكة، فقد جاء يف افسري ا ية  :   ع                     وير ر د  علش استدالهلم ابآلية

    ٌ قام  ل  م  ْ ن    َ  م                  َّ ا معشر املالئكة إال                 َّ ر قالوا: وما من                    َّ هللا عن قيل املالئكة أّن    َ ن   ِ م          ٌ وهذا خم  الكرمية: "
ا مقاماف  للن اس ي ق ون فيها وجيتهدون يف (2)"         ٌ ماء معلوم       َ يف الس   ٌ     َّ      ُّ                  ، وع أيف  يف افسريها أبّن         َّ             ِ       
 .ضصيلها

          ُّ   َّ                                                                  واختلف الص وفي ة فيما بينهر يف املقاماف؛ فاختلفوا يف أعدادها، وارايبها، وصفاهتا، وهل 
ق  ي فيها يسري  لكل   أحد ؟ أم ال بد  م   ٌ     ِ               َّ  ِ ال    خ وإان  يف الر؟ْ           َّ ن  إعانة الش ي   َّ ِ          

                             يف عدد املقاماف وارايبها، كل      ٌ كثري             ٌ لوك اختال            ُّ وألرابب الس  : "¬            ِ   قال ابن القي  ر 
 .(3)"...يصف منا ل سريه، وحال سلوك 

ق  ي لديهر، وأو ل     َّ                           ُّ   َّ          َّ           َّ           َّ ِ             َّ  واا فقوا على أن ابدأ مقاماف الص وفي ة مبقام الت وبة؛ وهي أو ل درجاف ال  
لب م ن   َ  ما يٍ  ٍ ر ف الص وفي ة، وأو ل ما ي عاهد علي  شيص ، وانتهي مقاماهتر       ُ ريد لي      ُ الدم     ُ     ِ           ُُّ          َّ      َّ     ُ                                قبل يف ال

     َّ     ُّ                           ، وجن ة الد نيا، وهو أن يكون قلب العبد ب هللا األعظر        ِ      ُ    ِ       ِ      َّ     مبقام الر  ضا، وي عر  فون الر  ضا أبن  : "اب
 .(4)¸"    ى           ساكن ا ضي حكر هللا 

                                           

 (.65للمر ) :ا( 1)
 (.21/125نظر: جامر البيان للٍمي )ا( 2)
 (.1/211داراب السالكل )م( 3)
 (.21و 62نظر: اللمر ) :ا( 3)



 

   

، وهو: "ما حيل  ابلقلوب، أو ضل  ب  ا األحوال: ْ              لقلوب م ن  صفاء األاكار"                    ُّ              ُّ     عر حال   ِ      (1). 
ٌ                   وجاء يف معاني  أن  : "ر لة  ابلقلوب فال ادوم"، مبعىن: أمر  م ق ي  ينزل ابلقلب نتيجة  َّ     ٌ                           ٌ       َّ                

َ  َّ           ى     ظر   م ع ل   أو فعل  م ع ل  ، وقيل أيض ا: "ا  ُ          َّ  َ             ِ        ُّ  حلال هو: الذ  كر اخلفي ".     ُ 
َ    واحلال أمر  وهيب  م ن  هللا   ِ       ٌ ، وهو خال  (2)؛ ال كسب لإلنسان في  وليس مبقدوره¸        

                       ُ     واحلال مثل: املراقبة، والق رب،                                     ِ                املقام، فال يكون عن اريق اجملاهداف والر  اضاف والعباداف.
 .(3)    َّ              َّ                َّ           وا ب ة، واخلو ، والر جاء، واحلزن، والش وف، وابري الر

ْ          ل  م ن  ابري عمل  ¸  ُ             َّ             ٌ       ٌَّ           ُّ  َّ         ومي كن القول: أبن  احلال هو: حالة  شعوري ة  انتاب الص ويف  يهبها هللا   ِ   
            و جهد  من .أ

َ  َّ               ريد، فإن ع يدم في س م ى لوائح واوالر     ُ الدم  واش ط بخرون يف احلال أن يدوم يف قلب   ُ                
ٌ                      وبوارف، وهي مقد  ماف  لليال، وليسي أبحوال      ِ               (4). 

ابعتبار أحواهلا،                           ٌ الوارداف واملنا الف هلا أ اء               َّ ييح يف هذا أن      َّ والص  : "¬            ِ   قال ابن القي  ر 
، فإاا                                   ها، كما يلمر البارف ويلوح عن بعد    ِ و    ُ د             ُ ل ظهورها وب        َّ عند أو  وبوارف ولوائح  فتكون لوامر

، وهي           ٌ فهي مقاماف              ابري انتقال    ْ ن                   ِ ني من  وثبتي ل  م           َّ ، فإاا متك                        ٌ ر لت  وابشرها فهي أحوال  
 .(5)"يف ّنااهتا                  ٌ يف أوسٍها، ومقاماف             ٌ هلا، وأحوال                   َّ لوامر ولوائح يف أو  

 :ة     وفي                           املقامات واألحوال عند الص         اثني ا: 
ْ     َّ                                          ُّ        ُّ                أو ل م ن  اكل ر يف ارايب األحوال ومقاماف أهل الوالية او الن ون املصري ، وقد أنكر علي    َ  َّ  

 .(6)                                  َّ                   َّ    أمري مصر يف حينها، وهجره علماء مصر مل ا شا  خمه ورموه ابلز ندقة
            ُّ          َّ         ُّ   َّ                                        قال الكالاباي : "اعلر أن  علوم الص وفي ة علوم األحوال، واألحوال مواريث األعمال، وال

ْ    َّ         يرث األحوال إال  م ن  صي ح األعمال" ٌ             ، وقول  "األحوال مواريث األعمال" حق  ال ريب في ؛ (7)             َّ َ                                  

                                           

 (.66للمر: ) :ا( 1)
 (.523ظر: عوار  املعار  ) :ان( 2)
 (.66للمر: ) :ا( 3)
 (.525( انظر: عوار  املعار  ) :3)
 .(1/212) ( مداراب السالكل5)
 (.161نظر: البيس إبليس ) :ا( 6)
 (.52تعر  ملذهب أهل التصو  ) :ال( 1)



 

   

ُ     ُ                         فال ميتأل قلب العبد خشية  ومراقبة  وحمب ة  إال  بعلر  صييح  ي ظ ه ر  أثر ه على القلب واجلوارح، قال   َ  ْ                      ى        ى    َّ ى   َّ             َ 
 .[22]سورة فاار: يمححط خصمص حص مس خس حس جسىمحاعاىل: 
ُ        ُّ  يد بد ل    الكالاباي  عو                                ِ          ٌ      ٌ           القة املقاماف ابألحوال فيقول: "لكل   مقام  بدء  وّناية ، وبينهما   ُ َ  ِ 

ٌ        ٌ  أحوال  متفاواة " ِ  َّ                    َّ                     ، فيمر  الص ويف  يف أحوال  ع د ة  يف املقام الواحد ح ى  يستٍير جتاو ه ملا بعده(1)               ُّ  ُّ    ُّ      . 
ٌة ابري اثبتة ،  ويقول البعض بتداخل املقاماف ابألحوال واشاهبما إالَّ أنَّ األحوال ُمتغريِ 

 .(2)وُ ِ َيي أحواالى لتيوِ هلا، واملقاماف ِمْن ا ها اثبتة ٌ ومستقر ِةٌ 
 نْ ، ومنهر مَ ةٌ ، واألحوال وهبيَّ ةٌ املقاماف كسبيَّ  والفرف بينهما: أنَّ : "¬ قال ابن القيَّر
 كان كان أصلح عمالى   نْ مَ  نتائج املقاماف، واملقاماف نتائج األعمال، فكلُّ  نْ يقول: األحوال مِ 

 .(3)"ا كان أعظر حاالى كان أعلى مقامى   نْ مَ  ا، وكلُّ ى مقامى أعل
  واختلف مشايخ الص وفي ة هل للعبد أن ي ق ى ملقام  ابري مقام  ال ذي هو في  قبل إحكام                    َّ                   َّ                 َّ   ُّ                

:                    مقام ؟ على أقوال 
كر مقام . - ُ          فمنهر م ن  قال: ال ينبغي للعبد االنتقال م ن  مقام  إىل ابريه ح ى  حي   َّ                 ْ  ِ                             ْ  َ       

كر ح ى  ي ق ى ملقام  فوق .وقال بخرون: بل  - ُ      َّ    َّ             ال ي كمل املقام وحي              ُ   
ْ  وجيمر الس هروردي  بل القولل برأي  جامر  فيقول: إن  العبد يف مقام  ي عٍى حاال  م ن           َّ      ُّ                                َّ               ُ        ى ِ 

َ    مقام  األعلى ال ذي سو  يراقي إلي ، وهذا احلال هو م ن  هللا     ُ             َّ     َّ  فال ي ضا  للعبد أن   ي ق ى ¸               َّ                                ِ 
 .(4)          َّ                                   ابألحوال ي ق ى إىل املقاماف، واألحوال مواهب ال مكاسب         َّ      َّ      أو ال ي ق ى، فإن  العبد

 :                                       املقامات واألحوال عند أهل الس ن ة واجلماعة       اثلث ا: 
                     َّ                        املقاماف واألحوال يف م ل فاا  بد )أعمال القلوب(،  ¬َ َّ                         ى شيخ اإلسالم ابن ايمية 

ٌ                       ُّ َّ          وهذه الت سمية متعار   عليها يف أقوال أهل الس ن ة واجلماعة،          ٌ       َّ              وهي مبثوثة  يف م ل فاهتر، وهلر في           َّ          
، فهي م ن  أصول اإلميان، وي ثاب عليها العبد وي عاقب، وهي الباعث لعمل  ْ                ُ                 ُ                       عظير عناية  واهتمام   ِ                          
ا عند الص وفي ة مب س م ى )املقاماف واألحوال( كعادهتر يف ُمالفة أهل الس ن ة  َ  َّ                                          ُّ َّ  اجلوارح، إال  أّن   ُ   َّ   ُّ         َّ   َّ          

 ون هبا دون ابريهر.                           ُّ واجلماعة وانتقائهر أللفاظ خيتص  

                                           

 (.59لتعر  ملذهب أهل التصو  ) :ا( 1)
 (.523نظر: عوار  املعار  ) :ا( 2)
 ( 1/211داراب السالكل )م( 3)
 (.526( انظر: عوار  املعار  ) :3)



 

   

ة    َّ وفي             ُّ يها بعض الص    ِ م    َ س     ُ يت ي    َّ ال   (أعمال القلوب)    َّ فإن  : "¬قال شيخ اإلسالم ابن ايمية 
ما فيها    ُّ كل    ،أو ابري الر ،أو مقاماف العارفل ،ائرين إىل هللا            َّ أو منا ل الس   ،           ومقاماف       ى أحواال  

اإلميان   َ ن       ِ فهو م   ،  وع يفرض   َّ حب  وفيها ما أ ،اإلميان الواجب  َ ن                       ِ ا فرض  هللا ورسول  فهو م   َّ ُم  
 ،األبرار أصياب اليمل  َ ن                  ِ اقتصر علي  فهو م    ِ ن    َ وم   ،من        م من       ِ لكل          َّ ل ال بد      َّ فاألو   ،       ِ املستيب   

 .(1)"ابقل      َّ بل الس      َّ املقر    َ ن          ِ اين كان م               َّ فعل  وفعل الث    ْ ن    َ وم  
مقاماف   ْ ن        ِ ا هو م   َّ َّن  إل   ُّ وك     َّ الت     َّ أن      ُّ اظن         ُ واائفة     ى    أيض ا: " ¬وقال شيخ اإلسالم ابن ايمية 

جاء     َّ والر                                          ِ كذلر قوهلر يف أعمال القلوب واوابعها كاحلب     ،وافل           َّ بل إىل هللا ابلن          ِ ة املتقر       َّ اخلاص  
على األعيان                       ٌ بل عير هذه األمور فروض   ،   ٌ مبل           ٌ وهذا ضالل   ،كر و و الر          ُّ واخلو  والش  

اس هر فيها كما هر    َّ الن      َّ لكن   ،       ٌ ا منافق     َّ وإم     ٌ فر  ا كا        َّ ة فهو إم   َّ ي             ِ اركها ابلكل     ْ ن    َ وم   ،فاف أهل اإلميان   ِ ابا   
 .(2)"ابخلرياف           ٌ ومنهر سابق                    ٌ لنفس  ومنهر مقتصد      ٌ ظاع   فمنهراهرة             َّ يف األعمال الظ  

ْ          َّ ويد ر د  على م ن  قال ب ايب املقاماف واألحوال واسلسلها، وال ميكن االنتقال م ن  مقام  إال    ِ                                                     ْ  َ     ُّ  َ  ُ  
للمنا ل ال     ب    ِ ا    َ ر   ُ م             ُّ شري إلي  كل      ُ ذي ي        َّ ايب ال     َّ ال      َّ أن  : "¬ر                  َّ                ِ ابستيفاء املقام األو ل بقول ابن القي   

 ، فقد                                       ِ العبد إاا التزم عقد اإلسالم، ودخل ف  كل         َّ ، فإن             ابري مٍابقة    ْ ن           ِ ، ودعوى م     ر   ُّ ك          ََ خيلو عن ض   
جباا  وا  ْ ن   ِ م                عقوده وواجب    ْ ن   ِ م        عقد                                             ِ اهرة والباانة، ومقاماا  وأحوال ، ول  يف كل                   َّ التزم لوا م  الظ  

 .(3)..".       ٌ ومقاماف        ٌ أحوال  
رو الص وفي ة مشاخيهر األوائل يف مسألة ارايب املقاماف واألحوال وابلغوا يف            ِ       ُّ   َّ                                                       وخالف متأخ  
َ     ُّ            ى      ى      ِ  اعدادها واسميتها واحلديث عنها، بينما كالم املتقد  مل م ن  الص وفية كان كالم ا مٍلق ا يف كل     ِ    ِ                                             

، قال ابن القي  ر  موا على أعمال القلوب، وعلى      َّ ر اكل     َّ فإّن  : " َّ ي ة      ِ       ُّ  يف متقد  مي الص وف ¬                   ِ   مقام 
،        معلوم                  للمقاماف بعدد           وال حصر             ابري ارايب    ْ ن     ِ ا م        ى ا مٍلق   ى ن    َّ يد    َ بد     ُ ا م       ى  جامع   ى ال   َّ ص   َ ف     ُ ا م            ى األحوال كالم  

ٍ ر قي ة ال ذين يش اون  ،(4)"هذا، وههر أعلى وأشر   ْ ن   ِ م              َّ ر كانوا أجل     َّ فإّن              ُّ ُ  َّ    َّ           على خال  ال
ق    ايب يف ال              ُ        ُ             ريدين إىل م بتدئل وم تقدمل وواصلل.    ُ الدم  ي بل املقاماف واألحوال، واقسير    َّ         َّ  ِ ال  

                                           

 (.1/121مو  الفتاوى )جم( 1)
 (. 1/53فتاوى الكمى )ال( 2)
 (.1/213داراب السالكل )م( 3)
 (.1/215داراب السالكل )م( 3)



 

   

 :ة     وفي                              األوراد ابملقامات واألحوال الص  و عالقة األحزاب         رابع ا: 
       ُّ   َّ          ُّ          عند الص وفي ة، وهبا ي ق ون، ويكون ¸ املقاماف واألحوال هي درجاف الوصول هلل 

ٌ              واألوراد، قال القشريي : "الذ  كر ركن  قوي  يف اريق      ِ                              ارق  يهر فيها حبسب اجتهادهر يف األحزاب       ِ      ُّ                   
ٍ ريق، وال يصل أحد  إىل هللا إال  بدوام الذ  كر"   ِ  احلق    ٌ         َّ          ِ    ، بل هو العمدة يف هذا ال . وقال (1)                        َّ              

ٍ ريقة أمره     ُ الدم     ى            َّ      أيض ا عن حال الش يخ مر                      َّ               َّ      َّ         َّ          ريد املبتدأ: "وإن افر س شيص  في  القو ة والث باف يف ال
          ِ      َّ                     َ                 ِ             ستدامة الذ  كر ح ى  اسٍر يف قلب  أنوار الق بول، واٍلر يف سر  ه مشوس الوصول"   َّ    ابلص م وا

(2) ،
 .(3)        ى               ِ        ُّ وقيل أيض ا: "احلال هو الذ  كر اخلفي "

هو َرة   َّ   ال ذي الوجد                            ُّ   َّ         يف بيان صلة األوراد أبحوال الص وفي ة، ومنها  ¬            ِ   قال ابن القي  ر 
واملواجيد : "تيجة ارديد األاكار والتزامهاكون ني ذي   َّ وال   -املقاماف واألحوال-أعمال القلوب 

 .(4)"ما كثرف األوراد قويي املواجيد   َّ وكل   ،َراف األوراد
    ُّ  ُّ                                  ُ  َ  ََّ               َّ        َّ       َّ        َّ   فالص ويف  يلتزم االوة األحزاب واألوراد هبي اف  م ع يد ن ة  بصورة  عاعي ة ، يتصل لها الس ما  والر قص 

َ     ُّ     واالهتزا  والت واجد، ح ى  يصل حلالة  م ن  الس كر و  َ            َ      د اكره  اد و جده واراقى م قام .          َّ     اهلذان، وكل ما  ا             َّ        َّ           ِ              
                       ِ       ى                            يف كتاب  "إحياء علوم الد  ين" اباب  بعنوان: "بيان اختال  األوراد  ¬      َّ        ُّ وقد بو ب الغزال  

                                 َّ                   َّ                  َّ ابختال  األحوال"، واكر في  أحوال الس الر لٍريق ا خرة وأن  أوراده ختتلف واتغري  
د  يقي ة وال وصول إليها إال  بعد ارايب األوراد                            َّ    ابختال  حال ، وأعلى أحوال الس الر        ِ  ِ    َّ                  َّ                  هي الص  

      ِ                                ى      ى على كل   ساعاف اليوم واملواظبة عليها دهر ا اويال  
(5). 

َّ

                                           

 (.332لرسالة القشريية ) :ا( 1)
 (.512الرسالة القشريية ) : ( 2)
 (.66للمر ) :ا( 3)
 (.3/33داراب السالكل )م( 3)
 وما بعدها(. 2/523نظر: اإلحياء )ا( 5)



 

   

ْ        إن  اإلكثار م ن  اكر هللا      ٌ  و أمر  هل                          َّ          َّ ِ  وملئ األوقاف ابالستغفار والص الة على الن يب   ¸   َّ        ِ 
ْ     ِ           َّ  مندوب  يف شريعتنا احلق ة، وفي  حياة القلوب وامأنينة الن فوس، وهو م ن  أشد   احلاجاف ال يت   ِ         ُّ                                َّ               ٌ     

 ستأنس هبا املرء وازول ب  وحشت .ي
َ   إال  أن  القارئ يف األحزاب واألوراد الص وفي ة، واملتتب  ر هلا يف م ل فاف قائليها ليليظ ع ظ ر   ِ                   َّ           ِ         َّ   ُّ                            َّ   َّ  

                           َّ     ُ          َّ        َّ         َّ         ة فيها؛ فهي ما بل مآخذ عقدي ة ، وأ خرى حديثي ة  وفقهي ة  وافسريي ة ، وما                  َّ   َّ وفداحة املآخذ الش رعي  
ايف     َّ الص       ِ رعي                   َّ عدها عن املعل الش    ُ لب                        ى                        َّ كاني هذه املآخذ مستشرية  يف الر األحزاب واألوراد إال  

ِ  ِ      ، واا  با  م نش   يها و         ِ ة نبي      َّ وسن  ¸ كتاب هللا  ِ     م بد ت د عيها      ِ     ُ   َّ       َّ  ش هواف ال يت            ُّ        لألهواء والش بهاف وال  ُ ْ َ 
                     َّ          َّ                    ُّ                 ِ        استيكمي يف نفوسهر، و ي نها هلر الش يٍان، فأعرضوا عن الن صو  املعصومة ابلوحي   إىل ما 

، فكان ابتداء أمرهر إرادهتر للصري يت  ينها الشيٍان هلرالُ ْ ِ                         مت  ل ي  عليهر أهوا هر وخياالهتر 
        ى      ِ    وا اريقة  يف الذ  كر ابتدع ٪                                               َّ     واالستزادة من ، كما جاء عن عاعة  كانوا يف عهد الص يابة 

ا خال  الس ن ة ال يت أ مروا هبا، فقد جاء يف األثر:  ٪                 َّ     فأنكرها عليهر الص يابة     َّ         َّ         ُّ َّ    َّ  ُ                          وبي نوا هلر أّن 
 رأيي    ِ إين   : -¢                    يعه عبد هللا بن مسعود  - محن            َّ ا أاب عبد الر   ¢                   ُّ قال أبو موسى األشعري  »

          ِ الة، يف كل                َّ ا ينتظرون الص        ى ا جلوس   ى ق   َ ل     ِ ا ح                  ى رأيي يف املسجد قوم   ...ا أنكرا ،     ى ا أمر             ى يف املسجد بنف  
لون    ِ هل       ُ ، في          ى لوا مائة              ِ ، فيقول: هل          ُ ون مائة     ِ كم       ُ ، في         ى وا مائة               ِ ى، فيقول: كم               ى ويف أيديهر حص   ،   ٌ رجل         حلقة  
ا                                        ى ، قال: فمااا قلي هلر؟ قال: ما قلي هلر شي           ى يون مائة     ِ سب       ُ ، في          ى يوا مائة              ِ ، ويقول: سب       ى مائة  

ق، فوقف  َ ل        ِ الر احل    ْ ن   ِ م            ى  أاى حلقة    َّ ح ى   ،ومضينا مع  ،مضى  َّ مث   ...أمرك، انتظار رأير أو انتظار
كبري       َّ ب  الت        ُّ ى نعد        ى محن، حص                                      َّ ذي أراكر اصنعون؟ قالوا: ا أاب عبد الر                        َّ عليهر، فقال: ما هذا ال  

كر ، وحي           ٌ حسنااكر شيء    ْ ن             ِ أن ال يضير م                  ٌ  ااكر، فأر ضامن        ِ وا سي    ُّ د               ُ سبيح، قال: فع           َّ هليل والت      َّ والت  
وبنيت  ع   َ ل   ْ ب                           َ متوافرون، وهذه ثياب  ع اد   كر                                  ِ ، ما أسر  هلكتكر، ه الء صيابة نبي      د      َّ ة حمم      َّ ا أم  

فتتيو ابب       ُ ، أو م      د    َّ حمم    ِ ة   َّ ل   ِ م    ْ ن           ِ هي أهدى م      ة   َّ ل           ِ كر لعلى م                 َّ ذي نفسي بيده إن        َّ ر، وال    َ كس   ُ ا  
للصري لن      يد   ِ ر   ُ م    ْ ن            ِ قال: وكر م    اخلري،              َّ محن، ما أردر إال                 َّ وهللا ا أاب عبد الر   :، قالوا      ضاللة  

َ َ        ِ       َّ            ست يد ث ة يف الد  ين بني ة إرادة اخلري.    ُ الدم                     ى ُ     ى     َّ            ، فذهبي مقولت  مثاال  م شتهر ا للر د على البد  (1)«صيب  ُ ي     َ  
                                           

 ( وصيي  األلباين.212( رقر )1/291) الرأيابب يف كراهية أخذ  - تاب العلرك ،يف مسنده الدارميأخرج  ( 1)



 

   

                     َّ           ِ      َّ          يف سياف هذا األثر وبدعي ة حلقاف الذ  كر ال يت يقوم هبا  ¬        َّ         ُّ وقال الش يخ األلباين  
   ِ يب              َّ على عهد الن         ى مشروعة   اكنيت ع       َّ عاف ال    ُّ جم             َّ اهلي اف والت    َ ن      ِ ب  م   لصق ُ أ   املنكر ما ا   َّ وإَّن     ُّ   َّ    الص وفي ة: "

  هذا                      َّ الر احللقاف؟ ليس هو إال   على أصياب ¢                     ذي أنكره ابن مسعود         َّ  فما ال       َّ ، وإال 
  ْ ن                            ِ يخ صاحب احللقة، وأيمرهر ب  م            َّ ا حيصره الش     َّ وإَّن   ع يرد،          كر بعدد         ِ ، والذ    َّ  ل    َ ع   ُ م            ر يف يوم    ُّ جم     َّ الت  
 خت حت جت هب مب خب حبىمحقال اعاىل: اعاىل!  عن هللا  ٌ     ِ  ر    َ ش     ُ   م               َّ ند نفس ، وكأن  ع

كوّنا ب ليسبدعية هذه احللقاف القول بف .(1)"[21]سورة الشورى: يمححض مججح حج مث هت مت
ٌ       فهذا أمر  مستيب ؛هلل  حلقاف اكر ، بل ٪وأصياب   وفعل  النيب  ،ومأمور ب  ،       
وما يصاحبها من ارديد   يذكرون هبا هللا إَّنا هو الكيفية اليت ¢ابن مسعود  الذي أنكره

السما  والرقص الٍرقية  الصوفية املتأخرين من و اد عليهر أبعداد معينة وكيفياف معينة.
 واالهتزا  والتمايل يف حلق الذكر.

ْ  "فكل  م ن       ى  وباثم ا.     َّ                                          َّ          ى وي ا ب على ابتدا  هذه األاكار واألحزاب وإلزام الن اس هبا أمور ا  َ ُّ    
:َ          َّ أ حدث يف الت   ْ              عب د كالذ  كر والد عاء املقي د ما ليس من  ا س ند ن ا، فقد أ مث م ن  جهاف  أربر  َ   ُّ ى       َ   ِ   َ             َّ        ُّ        ِ      ُّ   

 هجر املشرو . -1

                 َّ   االستدراك على الش ر . -2

َ   استيباب ماع ي ش ر  . -3  َ  ُ             

 .(2)"           َّ        َّ  إيهام العام ة مبشروعي ت  -3

با ، ال على اهلوى           ِ وقيف واالا                           َّ والعباداف مبناها على الت  : "¬قال شيخ اإلسالم 
عاء،        ُّ كر والد      ِ الذ     َ ن     ِ ي م      ِ تير       ُ الدم  اه                  َّ ة هي أفضل ما يتير     َّ بوي                            َّ بتدا ، فاألدعية واألاكار الن  واال

، وال حييط         ٌ عن  لسان    ِ ُ م     َ ع            ُ يت ضصل ال يد         َّ تائج ال                 َّ ، والفوائد والن         وسالمة                          وسالكها على سبيل أمان  
ا  َّ ُم                        ٌ وها، وقد يكون في  شرك  ا، وقد يكون مكر  ى م   َّ ر                  َُ األاكار قد يكون حم     َ ن               ِ ، وما سواها م          ٌ ب  إنسان  

 .(3)"اس                     َّ ال يهتدي إلي  أكثر الن  

                                           

 –مكتبة املعار  (، ط: 5/13)األلباين لناصر الدين  ( سلسلة األحاديث الصييية وشيء من فقهها وفوائدها1)
 م.2112 الٍبعة: األوىل الراض

 (.33صييح الدعاء ) :ا( 2)
 (.2/111) ( الفتاوى الكمى3)



 

   

 :ة     وفي                  علش األوراد الص             قد العام       الن  
 :يمبا يل                            وميكن أن يرد عليهم بوجه  عام 

يف نصو  الشر  وبل ألفاظ  خلٍهر يف أورادهر بل األلفاظ الصييية اليت وردف -1
 .مبتدعة ختالف نصو  الشر  يف األلفاظ واملعاين

  ْ ن     َ   م    َّ أبن  هلالج لج  هللا على ر  َّ  ُّ وا قو هل واف ائهر كذهبراملتأمل ألورادهر وأحزاهبر يتضح ل    -2
             ُّ   َّ    َّ                  ، قال أحد الص وفي ة ال ذي عر أشهر األحزاب ب عليها األجور                         َّ أفاض عليهر هذه األوراد ورا  

على لسان             ُّ   َّ                                                          ٌ واألوراد الص وفي ة يف كتاب  واحد  بعد أن أوصى ابلتزام ما جاء يف كتاب ، وهو حمكي  
ٍ ر ف وشيوخها: "أن  هذا اجملمو  املبارك ال ذي هو بشمولي ت  منهل  عذب   ٌ  األولياء وساداف ال     ٌ       َّ            َّ                    َّ               ُُّ                  
ق  ي وقضاء احلاجاف  ان  اعاىل،                         َّ   ُ             ُّ   َّ         َّ     َّ ِ                           لتيصيل الفيض واإلفاضة ال يت ا نتج احلالة الر وحي ة والقلبي ة لل  

ْ           َّ      َّ       ألن  هذه األوراد م ن  إفاضة الر محن الر حير ألو    .(1)         َّ    ليائ  الص احلل"  َّ            ِ 
ا إم ا حاصلة هلر ابلفيض اإلهلي  ِ      د  عائهرا -3     َّ  ِ الن يب    ِ  َ م ن   أوصاا                      َّ                          العصمة هلذا األوراد وأّن 

ْ  ؛ فقد نسبوا "املسب عاف" م ن  يوحى        ا وحي      َّ وكأّن   ،األولياء  َ ن         ِ سبقهر م    ْ ن   َّ ُم  اخلضر أو من أو ملسو هيلع هللا ىلص   ِ     َّ                 
أورادهر للصضر

             ُّ ، وما اكر علي  (3)¬         َّ   ِ  راهير الت يمي      َّ                         وأن   أهداها يف فناء الكعبة إلب (2)
: "وهذه األاكار بعينها هي ال يت را بها رسول هللا  وأمره                         ِ     ِ                           َّ    َّ           حرا م عن أوراد شيص  الت  جاين  

َ         بتلقينها لكل   م ن  الب  م ن  املسلمل"  ِ       ْ  َ  ِ            
                           ُّ                  . ومنها القول املنسوب للمريابه  يف نظر األ اء احلسىن (4)

ْ  واقف ا، وسألت ، وقال ل: ق ر                 َّ َّ قال: "رأيي الن يب        َّ ِ  م الن يب     َّ                         ال ذي نظم  حل كان يف  ارة  لق     ى                   ُ 
َ                                  ُّ               ٌ  بقضاء حوائج الن اس، وأ ا ن  ل أن أنظر األ اء احلسىن، وقال ل: كل  شٍر  منها اريقة    ِ  َ     َّ               

 .(5)    ٌ  موصلة "

                                           

 م.2112بريوف، الٍبعة الثالثة  -(، ط: دار الكتب العلمية 11ب ) :فاضة الكمى لناصر الدين اخلٍياإل( 1)
 (.2/316حياء )اإل( 2)
 بن وسلمة احلكر، عن  وروى أبي ،           ِ  ْ ، كويف،  ر م ن  أ اء أاب ويكىن الرابب اير من التيمي شرير بن يزيدبن  إبراهير( 3)

 التاريخ( و 6/291البن سعد ) الكمى لٍبقافا                َّ                               واألعمش، سجن  احلج ااب وماف يف السجن. انظر ارعت  يف:  كهيل،
 (.1/333للبصاري ) الكبري

 (.1/91واهر املعاين )ج( 3)
 (.131يوض البيور ) :ف( 5)



 

   

 ، قال أبويلة        َّ يوم والل  ال أوراد ضديد يف واإلهلام واهلوااف       َّ املنامي ة    ُّ  الر  ى على اعتمادهر -3
يي قليب، فقال: قل   : "رأيي املصٍفى (1)         َّ  ُّ بكر  الكت اين   ُ                   يف املنام فقلي: أد   هللا ل أن ال مي             ُ                 

ألر اهلدى  "حزب اجلوهرةد "، وك(2)  َّ              َّ ى      ُّ     ُّ           َّ     كل  يوم  أربعل مر ة : ا حي  ا قي وم ال إل  إال  أني"
َ    ال ذي اد عى إهلام  م ن  هللا      ِ ادي    َّ ي     َّ الص   ْ             م ن  هذا القبيل.         َّ         ، وابالبي ة أورادهر(3)¸  َّ     َّ         ِ   ِ 

ُ    الدم ريد لزامإ -5 ،          أوقاف   يف                  ُ  َ  ََّ    بتالوة باف  وسور  م ع يد ن ة       ُ َ ِ             م ع يد ن ة  م ن  ابري ُم  ص  ص  شرعي        ْ  ِ    ََّ  َ  ُ
ْ       وبضر باف  م ن  سورة  يمح   َّ  َّ  الص اف افىمحو يمحيسىمحكتالوة سورة           ُ  َ  ََّ         يف أوقاف  م ع يد ن ة ، قال  يمحالواقعةىمح          ِ 
ُ  َّ ي س ن   أن      ألحد   : "وليس¬شيخ اإلسالم   املسنون ابري واألدعية األاكار  َ ن   ِ م      ى نوع ا    َّ  للن اس َ 

 ابتدا  هذا بل اخلمس؛    َّ    الص لواف على ُ       ي واظبون كما عليها    َّ  الن اس ُ     ي واظب      ى راابة        ى عبادة   وجيعلها
وقال  ،(4)ُ  َّ ى س ن ة "    َّ  للن اس جيعل  أن ابري ِ  ْ م ن        ى أحيار   املرء ب  يدعو ما خبال  ب ؛ هللا أيان ع      دين  

َ   يف أن  م ن  ا ¬         َّ   ُّ اإلمام الش اايب          َّ                َّ              ٌ     َّ   َّ           لبد  ال يت ال أصل هلا يف الش ر  وفيها مضاهاة  للش رعي ة: "التزام     َّ ِ 
ُ   َّ            ُ  َ  ََّ                     َّ         َّ           َّ             العباداف الدم عي نة يف أوقاف  م ع يد ن ة  ع يوجد هلا الر الت عيل يف الش ريعة... فإن  صاحب البدعة              

ا خي عها لي ضاهي هبا الس ن ة ح ى  يكون م ل ب  س ا هبا على الغري" هذا إحداث يف ، مث إن (5)  َّ         ُ            ُّ َّ    َّ      ُ  َ ِ  ى              إَّن 
 .(6)«رد فهو في  ليس ما هذا أمرر يف أحدث من» الدين ما ليس من  قال 

ٍ ريقة أبوراد ريد    ُ الدم   لزامإ -6        ُّ       قال علي  حرا م كما  ُ     أ خرى،        اريقة   أوراد ارديد       ِ  ْ ومنع  م ن      َّ    ال
ْ     ال يد ل ق ن  ل م ن  كان -يعه "صالة الفااح"-    ِ     َّ            َّ           الت  يجاني ة: "واعلر أن  هذا الورد  ِ  ْ م ن    َ  ِ  ُ ْ        ل  ورد  م ن  أوراد      َُ  َّ  ِ  ٌ     

يدل الر و  .(7)     َّ   َّ                                  ى                   .. إال  أن   ارك  وانسلخ من  وال يعود إلي  أبد ا، وعاهد هللا على الر".املشايخ
 نكر ما عند األخرى من األوراد واألحزاب، وانهى عن أخذ ابري أحزاهبا                 ُ على أن كل اريقة ا  

                                           

أصل  من بغداد صيب اجلنيد وأاب سعيد اخلرا  وأاب احلسل ، أحد مشايخ الصوفية ،حممد بن علي بن جعفر الكتاين (1)
، انظر ارعت  يف: الٍبقاف الصوفية مائة وعشرين وثالث سنة اثنتل أن مافا هبا إىل               ى وأقام مبكة جماور   ،النوري
 (.3/121(، واتريخ بغداد )122) :

 (.55لرسائل املريابنية ) :االبشائر احلامتة أبسباب حسن اخلامتة لعبد هللا املريابه ضمن ( 2)
 (.333( انظر: قالدة اجلواهر ) :3)
 (.2/111لفتاوى الكمى )ا( 3)
 (.1/51عتصام )الا( 5)
 (.211 ق خترجي  ) :سب ( 6)
 (.132(، والدرة اخلريدة ) :1/92جواهر املعاين )( 1)



 

   

عنهر:  لذين قال هللا وأورادها؛ مثلهر يف الر مثل امللل الضالة من اليهود والنصارى، ا
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ىنين

  .[113{ ]سورة البقرة:ِّ ُّ َّ ٍّ
                    ُّ                    ِ  ُّ عنها والتزامها، ويرد  عليهر أبو االب  املك  ي   احليدة جوا  وعدم    ِ   الذ  كر أوقاف ديدض -1

ٍ ر قي ة بقول : "و  َ     ُّ   َّ                         ُّ ُ  َّ            م ن  الص وفي ة األوائل قبل ظهور بد  ال ر ع يوق  توا األوراد، وع ِ    َّ              َّ        ِ               أم ا العارفون فإّن 
م وا األوقاف، بل جعلوا الو ر د  واحد ا ملوالهر" ِ ْ َ      ى        يد ق س                          ُ  ِ  َ  ُ 
ْ           ِ     ويقول القشريي : "م ن  خصائص الذ  كر:  ،(1)  ِ   ُّ            

، بل ما م ن  وقي  م ن  األوقاف إال  والعبد مأمور  بذكر هللا" َ           َّ            ٌ         أن   ابري م ق ي   ِ       ْ  ِ          َّ        َّ  (2). 
عري ة القصائد علج -2     ُ       اليت ا كثر يف        َّ كاخلتمي ة الفرف بعض عند امللزمة األوراد ِ  َ م ن      ِ    َّ الش  

املنظومة على     َّ    َّ  ُ    الش االي ة ا قرأ                            َّ  ُّ                         أورادها القصائد كد "نظر الت وس ل أب اء هللا احلسىن" وابريه، وعند
          َّ         ى      ى                      َّ                      ِ    َّ  ُ         "سفينة الن جاة" صباح ا وعصر ا قبل وظيفة "سفينة الن جاة"، و"المدة" للبوصريي   ال يت ا قرأ يوم 

ٍ ريقة الن قشبندي ةاجلم . (3)                                                َّ                َّ        َّ      َّ عة على اهارة  مر استقبال القبلة، و"القصيدة امليمي ة" لدى أابا  ال
وال عن التابعل هلر  حسان، ابإلضافة إىل  ٪وال عن الصيابة  وهذا ع يعر  عن النيب 

الة ورفع  عن مقام النبوة والرس ما اضمنت  هذه األشعار من ُمالفاف عقدية وابلو يف النيب 
 والعبودية هلل اعاىل.

ٍ السر،مثل: ا       َّ العربي ة غة            ُّ أصل هلا يف الل      َّ     للش ر  وال       الفة   ُ ُم          ألفاظ   ستصداما -9 لفاظ واأل   َّ    ل
      ُّ      ُّ  َّ          َّ  ، والل غة ال  كي ة واأللباني ة ة      َّ قشبندي           َّ ة عند الن            َّ غة الفارسي     ُّ الل   :ة مثل           َّ لفاظ األجنبي  دخال األإو  ،الغريبة

ٍ ريقة القادري ة:"...             َّ             عند البكتاشي ة، وكبعض األلف                      ُّ    ِ              َّ            َّ       اظ الواردة يف احلزب الس راين   عند أابا  ال
، بسهسوب سهسوب                                                   ُّ      َّ  ِ                بلٍف  خفي   ا هللا ا هللا ا هللا، بصعصر صعصر، والبهاء والن ور الت ام  

وهذه األلفاظ ختراب عن الضوابط الشرعية  .(4)       ِ     َّ                       اي العز   الش امخ، بٍهٍهوب هلوب اهلل..."

                                           

 (. 1/231وف القلوب )ق( 1)
 (.331لرسالة القشريية ) :ا( 2)
 (.139: ) النقشبندية الٍريقة وأحزاب أوراد وجمموعة(، 22و26نظر: النفياف العلية ) :ا( 3)
القاهرة،  -(، ط: دار الرحيانة222من أدعية وأوراد السادة القادرية ملصلف القادري احلسيه ) :الكنو  النورانية ( 3)

 م.2111الٍبعة الثالثة 



 

   

 .(1)                             ى زاب الشرعية اليت مرف معنا بنفا  لألوراد واألح
َ                        وي لزم الدم ريد ابلعدد مهما بلغ ظ رف  وحال ، ومنها قراءة  لألوراد، ُ  َ  ََّ    م ع يد ن ة          أعداد   ديدض -11                     ُ        ُ  

ٍ ريقة القادري ة لسورة  ُ            َّ            َّ        الدم ريدين يف ال   َّ ى                    ِ            ُّ   مر ة ( قبل البدء مبجلس الذ  كر ويكون عد ها  31) يمحيسىمح   
ْ          ُّ                      انتهى أحدهر م ن  االوة الس ورة أخذ منها، فإن رأى   ى                       َّ   حبص ى يوضر يف وسط احللقة، وكل ما   ِ            

             َّ          َّ ِ  فيستبدهلا ابلص الة على الن يب    -والعياا ابهلل-    ٌ              ثقيلة  على احلاضرين  يمحيسىمح   َّ     َّ      الش يخ أن  سورة 
األعمال      ُّ : أي    ُّ يب     َّ الن    َ ل   ِ     ُ س                         ُّ َّ     َّ          . وهذا خال  ما جاء يف الس ن ة الص ييية؛ وقد (2)  َّ   مر ة ( 1111)

وقال  .(3)«ٍيقون           ُ األعمال ما ا    َ ن       ِ فوا م     َ اكل  »، وقال: «              َّ أدومها، وإن قل  »قال:  إىل هللا؟    ُّ أحب  
ع أيمر هللا ب  وال  ا بعدد  دى يَّ قَ ا مُ فتوظيف اإِلنسان على نفس  اكرى : "¬الشَّيخ بكر أبو  يد  

هذا و  ،كرعاء والذ ِ وكثرة الدُّ  اخلري نَ ونفس امل من ال اشبر مِ  ،على املشرو  هو  ادةٌ  رسول  
بال  األدعية واألاكار املٍلقة نَ فضل هللا على عباده يف حدود ما شرع  هللا مِ  نْ األمر الدُمٍلق مِ 

 .(4)"ايسري هللا على عباده ورمحت  هبر نْ وهذا مِ  ، وفَدرَاابِ  حسب ااقت  وُوسِع  كل    ،لَّ  عَ مُ  عدد  
ُ      الدم ريدين إلزام -11          َّ         ظر  يتكر ر يف حلقاف                            وارديدها يف اجتما   رااب  منتاألوراد الوة تب    

ٍ ريقة الت  يجاني ة  -            َّ  قول ال إل  إال  هللا-كاهليللة   ة   َّ اعي  اجلم    ِ   الذ  كر ، وهي (5)  َّ                       َّ         ِ     َّ كل  يوم ععة  عند أابا  ال
َ          َّ    ُ                              م ن  البد  ال يت است يدثي يف دين هللا وع ارد يف كتاب هللا  وال فعلها         َّ     ِ   وال يف سن ة نبي    ¸ ِ 

، واجتمر هو وأصياب  فيها      َّ             َّ ُّ كر ال يت أوصى هبا الن يب                      ِ ، وما كاني جمالس الذ   ٪   َّ     الص يابة 
ْ        إال  جمالس مدارسة  للعلر والت فق   يف الد  ين ووعظ  م ن  كالم هللا  ر          ِ   وكالم نبي    ¸   َّ                        َّ  ُّ       ِ          ِ  ُ  ، ويد ف س    ِ  َ  ُ    

ْ               َّ َّ ، وكان املشهور م ن  حاهلر؛ أن  الن يب  ٪وأصياب               َّ         هي تها وكيفي تها فعل    ِ                جيلس اجمللس
ُ         ُ          َّ    ل  ر  ويد و ج     وينصح وي رشد، والص يابة    َّ    ُ  َ يتيد ث ويد ع    ِ  َ  ُ    ُ            ِ                     منصتون متعل  مون مس شدون، وع يرد  ٪  ِ 

         ُّ َّ     َّ             َّ            ُّ   َّ                                    يف كتب الس ن ة الص ييية اهلي ة ال يت يصنعها الص وفي ة يف حلقاهتر وحضراهتر، وهي عل ما أنكره 
كر        ِ بة نبي   ، ما أسر  هلكتكر، ه الء صيا   د      َّ ة حمم           َّ وحيكر ا أم  » بقول : ¢                عبد هللا بن مسعود  

                                           

 (.125نظر: ضوابط األوراد واألحزاب املستنبٍة من النصو  الشرعية ) : ا( 1)
 .(135و133: ) النورانية الكنو ( 2)
 (.6365( رقر )3/1631) ابب القصد واملداومة على العمل -كتاب الرقاف   -  صييي أخرج  البصاري يف( 3)
 م.1992الراض، الٍبعة األوىل  - ط: دار العاصمة (112السبية اترخيها وحكمها لبكر أبو  يد ) :( 3)
 (.1/192نظر: جواهر املعاين )ا( 5)



 

   

   هي أهدى     ة   َّ ل           ِ كر لعلى م                 َّ ذي نفسي بيده إن          َّ كسر، وال            ُ وبنيت  ع ا    َ ل   ْ ب                           َ متوافرون، وهذه ثياب  ع اد
 اخلري،               َّ محن، ما أردر إال                          َّ ، قالوا: وهللا ا أاب عبد الر                       ، أو مفتتيو ابب ضاللة      د    َّ حمم    ِ ة   َّ ل   ِ م    ْ ن   ِ م  

اا     ِ  ا اخت      َّ فأم  : "¬شيخ اإلسالم ابن ايمية . قال (1)«صيب          ُ للصري لن ي       يد   ِ ر   ُ م    ْ ن            ِ قال: وكر م  
هور أو األعوام، ابري االجتماعاف املشروعة، فإن                 ُّ ر األسابير أو الش        ُّ ر بتكر      َّ يتكر         رااب           اجتما   
ُ   َ والر هو الدم بت   ،      ِ ولليج    وللعيدينلواف اخلمس وللجمعة                 َّ ضاهي االجتما  للص       ُ الر ي      َ د             
ُ   َ الدم يد   َ                       َّ               َّ    أن  م ن  البد : "التزام الكيفي اف واهلي اف املعي نة   ¬                َّ   ُّ ، وقال اإلمام الش اايب  (2)"ث     ِ َّ  

 .(3)    ِ                                كالذ  كر هبي ة اجتما   على صوف  واحد "
                   َّ       َّ    َّ     األوراد كفعلهر يف الر ابٍة ال يت يد عوّنا  بعض ارديد عند واالنعزال اخللوة اش ااهر -12

ُ      بل الش يخ والدم ريدين ُ                            حبيث يقوم الدم ريد ب ديد بعض ا اف كآية الك ،(4)      َّ          َّ ى   مر ة (،  21   ِ   رسي   )            
  َّ                     مر ة (، واألدعية كأن يهب  111  َّ ى                          مر ة (، وبعض األاكار كاالستغفار ) 31وسورة اإلخال  )

ٍ ريقة مث  يٍلب املدد م ن  هللا  َ    ثواب ما قال لألولياء م ن  أصياب ال  ِ           َّ      َّ           ْ َ           وم ن  األولياء،      َّ ِ  والن يب   ¸                     ِ   ِ 
 لر ُما ع يدل علي  كتاب هللا وابري ا .(5)      ى                ُّ               َّ   مستيضر ا صورة شيص  واصو ره بل عيني  بشد ة  

 .(6)«رد فهو في  ليس ما هذا أمرر يف أحدث من»القائل:  وسنة نبي  
ْ  وال قال هبا أحد  م ن        َّ     ِ   وال سن ة نبي    ¸                                  ابتداعهر ألاكار  ع ارد ال يف كتاب هللا  -13  ِ  ٌ             

َ  ى  عود ا م ظه ر ا                                               ى    هبي اف  مبتدعة ، ك ديد اسر اجلاللة )هللا( املفرد قيام ا وق ٪صيابة رسول هللا     ى  ُ  
َ  ى وم ضم ر ا ابري                 ، واستنان اكر            ابري شرعي            اا ورد      ِ  ا اخت      َّ وأم  : "¬قال شيخ اإلسالم ابن ايمية  . ُ  
ة اباية املٍالب    َّ رعي               َّ ة واألاكار الش     َّ رعي                                 َّ نهى عن ، ومر هذا ففي األدعية الش     ُ ا ي        َّ فهذا ُم          شرعي   
ُ   َ األاكار الدم يد    َ ن       ِ ريها م  عدل عنها إىل اب       َ ة، وال ي                          َّ ييية، وّناية املقاصد العلي     َّ الص   ُ   َ ثة الدم بت                  َّ ة إال   َ ع   َ د        

"    د    َ ع    َ تد      ُ أو م    ٌ ط    ِ ر    َ ف      ُ أو م       ٌ جاهل  
(7). 

                                           

 املبيث. ( يف نفس191 بق خترجي  ) :س( 1)
 (.2/131قتضاء الصراط املستقير )ا( 2)
 (.1/51العتصام )ا( 3)
 ( يوضر الرقر بعد اإلخرااب النهائي125نظر الٍريقة القادرية يف الفصل األول ) : ا( 3)
 (.139لكنو  النورانية ) :ا( 5)
 (.211 ق خترجي  ) :سب( 6)
 (.2/111) ( الفتاوى الكمى1)



 

   

ُ     والس ن ة كالس ما  والر قص وابريها، فينسبون للج نيد  ابلكتاب ارد ع    ِ   للذ  كر      ارف   ابتدا  -13                     َّ        َّ      َّ ُّ    
   َّ           فإّن ر ال يسمعون                       َّ    يف ثالثة مواان: عند الس ما ؛ -   ُّ   َّ الص وفي ة-           َّ     َّ               قول : "اتنز ل الر محة على الفقراء  ¬

، وال يقولون إال  عن و جد ..." َ        إال  عن حق    املعا   واستصدام     َّ  والر قص    َّ   الس ما  عن    َّ  الن هي جاء بل ،(1)  َّ                      َّ    
، (2)«       َ واملعا          َ واخلمر         َ واحلرير    َّ ر       ِ ون احل       ُّ يستيل          ٌ يت أقوام    َّ أم    ْ ن   ِ م         َّ ليكونن  »: قال         َّ  املوسيقي ة، وا الف

ُ            ى            َّ     ُ   ُّ       َّ     أن   قال: "خ ل ف ي  ابلعراف شي  ا أحدثت  الز ردقة ي سم ون  الت غبري،  ¬                 َّ    ِ  وجاء عن اإلمام الش افعي     َّْ  َ         َّ  
عر يف اكر     ِ الش     َ ن        ِ ٍريب م         َّ قرأ ابلت        ُ ى ما ي   َّ م   َ س   ُ ي                َّ      وقيل يف معىن الت غبري: " ،(3)             َّ             يشغلون ب  الن اس عن القربن"

" ى ة   ِ ى م     َ غ      ُ وا م   ُّ م                                              ُ ر إاا اناشدوها ابألحلان اربوا فرقصوا وأرهجوا فس       َّ ا كأّن             ى هللا اعاىل اغبري  
(4). 

         وأوراد ،        أاكار      َّ     ِ  ْ الص ييية م ن       ُّ َّ والس ن ة الكتاب يف جاء ما واستبداهلر استغنائهر -15
ٍ  ا أبوراد واالكتفاء ٍ ريقة اوال يوم  وأسبوع  ريقة   َّ ل ُ              َّ                       والتزامها والر  شغال الدم ريد أبوراد ال                         

ُ      ُّ   َّ       ة، وهذا يف عير ا ر ف الص وفي ة، فهر                       ى                            َّ   َّ وشهره، فال يبقون ل  وقت ا لألوراد واألاكار املسنونة الش رعي    ُ               
، وال مي كنهر الت نوير فيها أو اغيريها والعدول  ُ         َّ                            يقر ون الس ور وا اف ا د دة هلر يف وردهر اليومي         ِ                    َّ            ُّ          
ٍ ر ف الص وفي ة، أو وصي ة   َ     ُُّ      ُّ   َّ         َّ   عنها، وع أقف على ختمة  للقربن الكرمي ي وصى هبا الدم ريد يف أي   م ن  ال  ِ            ُ            ُ                                    

ْ               َّ          َّ                          ى يييل وابريها م ن  كتب العلر الص ييية املتعل قة ابألوراد واألاكار ولو قليال            َّ بقراءة الص   وعن  .           ِ 
 .(5)"االجتهاد يف البدعة نَ مِ  ة خريٌ نَّ االقتصاد يف السُّ قال: " ¢عبد هللا بن مسعود  

وارديدها  األوراد هذه واالوة حفظ على املكذوبة والباالة       َّ اخليالي ة األجور ارايب -16
(: أبن  م ن  داوم علي  مر ة  يف الص باح  وكذهبر ومبالغتهر ْ              َّ ى      َّ    فيها، كقول الت  يجاني ة يف )احلزب الس يفي    َ َّ      ِ   َّ             َّ     ِ               

، وم ن  اكره مر ة  اكتب ل  عبادة سنة ، ومر ال سنتل...  ْ         َّ ى                        َّ           ومر ة  يف املساء ع ي كتب علي  انب   َ    ٌ    َّ ى           ُ            
ْ   وهكذا، ويعدل صيام رمضان، وقيام ليلة القدر، بل أعظر من  أن  م ن  مح َ     َّ      ل  ك ت ب  م ن  الذ اكرين                                                          َّ َ   ِ  َ  ِ ُ    

     ى               هللا كثري ا ولو ع يذكره!!
(6). 

                                           

 (.391رسالة القشريية ) :ال( 1)
( رقر 3/1332) ابب ما جاء فيمن يستيل اخلمر ويسمي  بغري ا   -كتاب األشربة   ،أخرج  البصاري يف صييي ( 2)
(5591.) 
 (.222لبيس إبليس ) :ا( 3)
، بريوف –دار إحياء ال اث العرر : ط( 2/123) : حممد عوض مرعبفر منصور األ هري ألذيب اللغة هت( 3)

 .م2111الٍبعة األوىل، 
 (.131لزهد لإلمام أمحد ) :ا( 5)
 (.151لدرة اخلريدة ) :ا(، و 1/93انظر: جوهرة املعاين) (6)



 

   

 كالم هو   َّ  ال ذي الكرمي القربن ِ  َ م ن      ى أجر ا أعظر هي األوراد هذه بعض   َّ أن     ِ      اد  عائهر -11
: ة     َّ يجاني      ِ الت   عند  "ابلق ُ أ  ااح ملا الف "صالة مثل: ؛¸هللا                             ِ     ِ  ، فيقولون فيها على لسان الت  جاين  

، مث                    َّ عن فضلها، فأخمين أو   "سألت   : أبن  املر ة الواحدة منها اعدل م ن  القربن سي  مر اف  َ           َّ   َّ      َّ ال   ى    َّ    َّ                    ِ 
ْ   أخمين اثني ا: أن  املر ة الواحدة منها اعدل م ن  كل   اسبيح  وقر يف الكون، وم ن  كل   اكر ، وم ن     ِ         ِ    ْ  ِ                       ِ    ْ         ى     َّ    َّ                    ِ 

َ         كل   دعاء  كبري  أو صغري ، وم ن  القربن ست ة بال  مر ة  ألن   م ن  األاكار"  ِ  َّ     َّ        َّ           َ  ِ                       ِ  
(1). 

أعداد  وضديد       ِ    للمتقد  مل،    َّ   خاص ة           وأوراد   للمبتدئل    َّ   عام ة          أوراد   إىل األوراد يراقس -12
ق     َّ مث      ِ     الت  الوة، ُ    ب حال الدم ريدحبس     ِ    والز  ادة ي   َّ  ِ ال   ٍ ريقة الن قشبندي ة انقسر إىل: أوراد                           َّ        َّ      َّ                  ، فاألوراد عن ال

، وهذا التقسير يف (2)وأوراد الواصلل           ِ         ُّ   َّ             َّ            اجملتهدين ابلر  اضاف الر وحي ة، وأوراد الس ائرين إىل هللا، 
نس على حد سواء قال بل من اجلن واإل ،    ى عيعا  العبادة ُمالف لكون العبادة مٍلوبة من الناس 

 .[56{ ]سورة الذاراف:يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}اعاىل: 
                           َّ بشرواها، فقد جاء يف كتبهر أن   اإلخالل أو األوراد هذه ارك ِ  ْ م ن   املريدين ختويف -19

َ          م ن  األمراض ا ْ       ل يت ابت لي هبا بعض املريدين مرض الت قليل م ن  الورد فقالوا: "هذا م ن  أعظر ِ   ِ                     َ  ِ     َّ                         ُ     َّ 
َ       الت قليل م ن  الورد-األمراض  َ          ُ                                   وهو أن  الكثري م ن  املريدين ي ريد الوالية والفتح واخلري ببعض م اف   -   َّ     ِ   ِ       َّ      

َ  ْ ، ومن  قول الت  يجاني ة فيم ن  (3)أو ا ال ، وهذا خال  ما علي  أهل هللا اعاىل" أخذ ورد                 ِ     َّ    
ْ                        ى     ِ   الت  جاين   "صالة الفااح" مث  ارك  ابلكل  ي ة: "وم ن  أخذ هذ الورد وارك  ارك ا كل  ي ا     ُ     ى     أو م تهاور  ب ،     ِ     ِ               َّ           ِ َّ     َ 

ْ    ِ          حل ي ب  عقوبة  وأياي  اهلالك، وهذا إخبار  م ن  سي  د الوجود   ِ  ٌ                        ٌ         َّ   "(4)لشيصنا. 
ٍ قوس بعض ُمارسة -21 َ  الدم بت د ع ة    ُّ   ال  َ  َ  ُ  ارديد عند  َّ   َّ ش رقي ةال    ِ    الد  ارف بعض ِ  ْ م ن   املأخواة    

ُ      َّ  ُّ  مظلمة  كما جاء يف ا ر ف الت عب د  أماكن يف واجللوس األنفاس وحبس العل كإابماض األوراد  ُ                  
وال سنة نبي   وهذا مصادم لنصو  الشريعة فلر أيف ال يف كتاب هللا  .(5)       َّ      َّ عند الن قشبندي ة

   كرهرا اليت يقوم هبا الصوفية يف  الكيفيافهذه  ٪وال جاء عن الصيابة.  
                                           

 (.1/111واهر املعاين )ج( 1)
 (.5نظر: جمموعة أوراد وأحزاب الٍريقة النقشبندية ) :ا( 2)
 (.115لكنو  النورانية ) :ا( 3)
 (.1/91واهر املعاين )ج( 3)
 .(13( ابقاف اخلواجكان النقشبندية ) :5)



 

   

                       َّ        مر استعمال ا الف املوسيقي ة أثناء      ِ    والن  ساء    ِ    الر  جال بل    ِ   الذ  كر أماكن اختالط -21
لق الذكر إىل حفالف ابناء ورقص واستيالل للمعا   اليت ّنى هللا حلوهذا ضويل  .(1)   ِ   الذ  كر
  : مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}عنها يف قول 

ْ    َّ      ٌ  يكونن  م ن  أم يت أقوام  ل»: وقول   .[6{ ]سورة لقمان:نت مت زت رت يب نبىب  ِ َّ     
َ         َ يستيل ون احل ر  واحلرير  واخلمر  واملعا           َ       َّ  ِ     ُّ     »(2).   

َّ

                                           

انظر: حلقة اكر عاعية ألابا  الٍريقة البكتاشية مصورة على قناة االضاد العاملي للمسلمل العلويل يف بررمج اليوايوب ( 1)
 .https://cutt.us/To7PBبعنوان: حلقة اكر علوية بكتاشية )قزلباشية( من أوراد شاه إ اعيل الصفوي  

 (.213 بق خترجي  ) :س( 2)

https://cutt.us/To7PB


 
 
 

       مباحث:            متهيد وأربعة      وفيه 
            الر بوبي ة.    ابب   يف          العقدي ة       املآخذ  :      األو ل       املبحث

          األلوهي ة.    ابب   يف          العقدي ة       املآخذ  :    ثاّن  ال       املبحث

فات.       األمساء    ابب   يف          العقدي ة       املآخذ  :        الث الث       املبحث            والص  

           الص وفي ة.         واألوراد        األحزاب   يف            متفر  قة            عقدي ة        مآخذ  :        الر ابع       املبحث



 

   

ة املسلمل       َّ   وألئم  ولرسول ولكتاب ؟ قال: هلل  ْ ن   َ م               ِ صيية، قلنا: ل        َّ ين الن      ِ الد   »: رسول  قال
ِ         َّ           َّ       َّ ُّ فهذا احلديث العظير يدل  على ع ظ ر  شأن الن صيية، فقد   اها الن يب   ،(1)«تهر    َّ وعام    َ  ِ      ُّ                       ى  دين ا   

ة         َّ بذل املود  " صح:    ُّ والن                                     َّ                       ِ     ملنزلتها العظيمة و ثريها على اخللق وشد ة حاجتهر هلا كياجتهر للد  ين، 
 .(2)"واالجتهاد يف املشورة

، ودعوهتر          ُّ       َّ ويكون الن صح لعام                                   ِ                  ِ          ة املسلمل بتعليمهر وافقيههر يف الد  ين، وإرشادهر لليق  
، وأمرهر ابملعرو  وّنيهر عن املنكر، وبيان اخلٍأ يف أعماهلر    َّ     ِ   وسن ة نبي    ¸   َ  َ ُِّ         لتد ع ل ر  كتاب هللا 

                  َّ         َّ             ِ                                            وما جانبوا في  الص واب، فالن صيية عماد الد  ين وقوام ، وهبا يصلح حال العباد والبالد، وهي 
ٌ  ا اجتهد هبا الر سل م ن  قبل، قال هللا اعاىل على لسان نبي    نوح  م      ِ                              ْ  ِ   ُّ               :{اك يق 

وقال اعاىل يف فالح  .[62{ ]سورة األعرا :رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
ْ                             م ن  أيمر ابملعرو  وينهى عن املنكر:   نن من زن رن مم ام يل ىل}َ 

َ         م ن  الوالية ¸ . وجعل هللا [113{ ]سورة بل عمران:ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  ِ
 ىك مك لك}                          َّ                    بل امل منل األمر ابملعرو  والن هي عن املنكر يف قول :    َّ  احلق ة 

 .[11{ ]سورة التوبة:جب زن رن مم ام يل ملىل يك
ٍ ر ف فيها خاص ة ، بيان ما يف أحزاهبر وأورادهر م ن   ْ  وم ن  الن صح للص وفي ة عام ة  وأابا  ال َ     ُّ      ُّ   َّ     َّ ى           ُُّ           َّ ى                            ِ   ِ 

رك والكفر، إم ا أو ال¸          َّ       ُ                             مآخذ عقدي ة ؛ قد ا فضي بقائلها لالبتدا  يف دين هللا            ِ              َّ  وقو  يف الش  
ْ    ِ               ُ     جاهال  هبا وإم ا متأو  ال  فيها، ولنمأ إىل هللا م ن  كل   قول  وعمل  ال ي رضي   .´    ى       َّ      ِ  ى                  ِ 

   َّ      الص ييية،     َّ     ِ   وسن ة نبي    ¸                           َّ               وأصل هذه املآخذ هو اخلرواب عم ا جاء يف كتاب هللا 
ُ         ُّ وضكير األهواء واألاواف والك شوفاف يف العباداف والق ر ابف، واحلق    ُ                     ُ َ      أحق  أن يد تد ب ر  ويد ق د م  على                           َّ  َ  ُ    َ  ََّ  ُ      ُّ   

ُ          َّ    ُّ ما سواه، قال أبو س ليمان الد اراين    يسمر           َّ ن يفعل  ح ى  أاخلري   َ ن     ِ ا م        ى هلر شي    ُ أ    ْ ن   َ م       ِ ليس ل  : "¬                 
ٌ  : "وكثري  ¬. وقال شيخ اإلسالم ابن ايمية (3)"           ا على نور         ى كان نور                     فإاا  ر في  أبثر   ،         في  أبثر         

َ     َّ                    م ن  الن اس أدخلوا يف االعتقادا        ى      ى     َّ           ُّ                  ُّ َّ  ف ألفاظ ا جمملة  اتضم ن ُمالفة الن صو ، فصرجوا عن الس ن ة ِ 
                                           

 (.193( رقر )2/225)  امل منون                          َّ ابب بيان أن  ال يدخل اجلنة إال   -كتاب اإلميان   - أخرج  مسلر يف صييي ( 1)
 (.1/533عهرة اللغة )( 2)
 (.2/95االستقامة )( 3)



 

   

ا اعتقاد أهل الس ن ة: ما ثبي عن الر سول                ِ      َّ           ُّ َّ             َّ                ُّ َّ                َّ    واجلماعة، مر ظن  هر أن  الر هو الس ن ة واجلماعة، إَّن 
  يف القربن واحلديث الص ييح الث ابي عن ، واعتقاد اجلماعة: ما كان علي  أصياب رسول                                                َّ       َّ                   
"    َّ والت   هللا   .(1)                ابعون هلر  حسان 

َ               َّ        ِ       م ن  الن اس م ن  جيتهد يف العباداف وجيعل ل  حزاب  م ن  األاكار أو الص لواف ي د  يها يف و  ْ                             ى ِ   َ   َّ     َ  ِ
ُ                                  ى  يوم  وليلت ، أو ورد ا م ن  القربن يلتزم بقراءا  وال يد ف ر  ط  في ، فإن كان جنس ما يلتزم  مشروع ا   ِ  َ  ُ                           َ                    ى  ِ 

ٌ           وليس في  ما ي نهى عن ؛ فهو مشرو   ل  ولغريه، ويكون االبتدا  واملنكر فيما لو جعل الر               ُ                 
َ  العباداف سن ة  راابة  للن اس، يدعوهر هلا فيجتمعون عليها اجتماع ا رااب ا، ويد عي أن  هذا م ن              َّ ى      ى    َّ                                   ى      ى      َّ     َّ     ِ 
الف ا لنصو  الكتاب والس ن ة الص ييية ال يت انهى  ُ    ى                   ُّ َّ     َّ       َّ       الس ن ة وم ن  الق ر ابف، فيكون بذلر مبتدع ا ُم  ُ                     ى    ُ    َ  ِ   َّ ُّ   

ال ُ   عن االبتدا  وُم   .(2)فة إعا  املسلمل            
ٍ ر ف الص وفي ة ععوا بل م نكرين: اخ ا  أحزاب  وأوراد  م نك ر ة  ما أنزل هللا  َ              وأ ابا  ال  َ هبا ¸   َ        ُُّ      ُّ   َّ           ُ                             ُ 

، وا ُ          م ن  س لٍان    ْ  ِ.                               الجتما  عليها بال دليل  شرعي  
                 َّ                    ُّ َّ  األاكار واألدعية ال يت جاءف يف الكتاب والس ن ة  التزام              ِ        والواجب على كل   مسلر  

     َّ     ِ         َّ          قد بل غ الر  سالة وأد ى األمانة،               ُ                                 َّ ُّ ية؛ ففيها الغ نية، وفيها صالح أحوال  ومآل ، فالن يب     َّ  الص يي
ْ             ِ                     ونصح لألم ة، وبل  للن اس عقائدهر وما ينفعهر م ن  شرائر يف الد  نيا وا خرة، وأكمل هللا   ِ                      َّ    َّ      َّ         ¸

ُ  َّ      الد  ين ل  وأل م ت ، قا ُ       أ ر   بن  كعب   ل   ِ         يف          اجتهاد    ِ ن   ِ م     ٌ خري      ة   َّ ن   ُ س  و            ا يف سبيل        ى اقتصاد     َّ إن  : "¢ُ  َُّ  
أن          َّ َّ يسأل الن يب   چ                                  ُّ   . وكان أفضل البشر بعد األنبياء والر سل (3)"   ة   َّ ن    ُ وس             خال  سبيل  

ْ               ى      ى             يد ع ل  م   كيف يدعو، فكيف مب  ن  هو دون  منزلة  ودانة ؟ فقد جاء عن  َ ِ                   َ : ¢يق   ِ د       ِ الص            أر بكر  » ُ  َ ِ 
نفسي       ُ  ظلمي     ِ إين      َّ هر              َّ قال: قل: الل   ،صالخ أدعو ب  يف      ى  دعاء    ِ مه    ِ ل      َ : ع    قال لرسول هللا   َّ أن  

       ُ الغفور        َ ر أني            َّ ، وارمحه إن      َ عندك    ْ ن   ِ م                  ى ، فاابفر ل مغفرة      َ  أني    َّ إال      َ نوب     ُّ الذ             ُ ا، وال يغفر       ى ا كثري     ى ظلم  
د  يق (4)«حير   َّ الر   ُ              ِ  ِ    ؛ فلر يد   أبو بكر  الص   ،    َّ        َّ َّ ح ى  سأل الن يب   ¢                                   فأرشده لدعاء  جامر  رفر 

ْ     م ن  أر                                  َّ        َّ        َّ           َّ ِ  ال عن األوراد واألدعية واألاكار الن افعة الص ييية الث ابتة عن الن يب              ُّ  و ن أوىل ابلس     ِ
                                           

 (.22الرد على الشاال ) :( 1)
 (.21انظر: الرد على الشاال ) :( 2)
 .م1923الٍبعة: الثانية ، بريوف –: املكتب اإلسالمي ، ط1/212) طاألرر و : شعيب فلبغوي ل ( شرح السنة3)
كتاب   - (، ومسلر233( رقر )1/211) ابب الدعاء قبل السالم -كتاب األاان   - أخرج  البصاري يف صييي ( 3)

 (.6219( رقر )11/31) ابب استيباب خفض الصوف ابلذكر -الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار 



 

   

ٌ  اإلمام مالر   لوقا .¢     بكر   ا كان         َّ ة أبهدى ُم             َّ بخر هذه األم       ِ ع أيف  يف هذا املعىن: " ¬         
ح ، وصال(2)"                    ى                   ى فما ع يكن يوم ذ  دين ا، ال يكون اليوم دين ا   ى    أيض ا: " ¬، وقال (1)"هلا       َّ علي  أو  

              ُّ َّ     َّ     م ابلكتاب والس ن ة الص ييية.   َّ                              َّ       األم ة بصالح أفرادها، وال يكون الر إال  ابالعتصا
َ                 وسأنب    يف هذا الفصل على علة  م ن  املآخذ العقدي ة فيما اشتهر م ن  األحزاب واألوراد   ِ             َّ              َ  ِ                        ِ     

 اف، وال    ُّ   َّ      َ                                        ُّ   َّ             الص وفي ة، وال ي سعه االستدراك على عير األحزاب واألوراد الص وفي ة فهي ابلغ امل
اكيب املبهمة والغريبة فيها؛ فهي كثرية  ال حصر هلا، وهي يف كل                         َّ                                  ٌ                    ِ  إيضاح عير األلفاظ وال  
ُ      أحزاهبر وأورادهر، وسأكتفي ببعضها، فيسيب م ن  القالدة ما أحاط ابلعنق، وقد ق س مي  هذه   َّ  َ                            َ  ِ                                      

:                             االستدراكاف إىل أربعة أقسام 
             َّ          ُّ    َّ  املآخذ العقدي ة يف ابب الر بوبي ة. -1

 ة.             َّ ة يف ابب األلوهي           َّ خذ العقدي  املآ -2
           ِ     األ اء والص  فاف.ة يف ابب             َّ املآخذ العقدي   -3
َ   َِ ٌ                      ُّ   َّ  مآخذ عقدي ة  م تد ف ر  ق ة  يف األحزاب واألوراد الص وفي ة. -3  َ ُ   ٌَّ          

َّ

                                           

 : د حممد حجي وبخرونف ،القرايب )اجلد( بن رشدال ( البيان والتيصيل والشرح والتوجي  والتعليل ملسائل املستصرجة1)
 .م1922 الٍبعة: الثانية ،بريوف -: دار الغرب اإلسالميط (1/232)
: دار ا فاف اجلديدة، (، ط6/52) : الشيخ أمحد حممد شاكرف ،بن حزم األندلسيال ( اإلحكام يف أصول األحكام2)

 ، بدون اتريخ ابر.بريوف



 

   

 :                     يف توحيد الر بوبي ة: العقيدة الصحيحة      أوال 

  ا يي واملميي،                          َّ ومالك  وخالق  ورا ق ، وأن        شيء            ُّ    ِ هللا اعاىل رب  كل            َّ إلقرار أن  هي: "ا
ليس ل  يف الر       شيء                    ِ  ، القادر على كل                  ُّ  ، وبيده اخلري كل               ُّ ذي ل  األمر كل    َّ ال     ُّ ار         َّ افر الض     َّ الن  

 .(1)"    ٌ شرير  
 ة:                                                             املآخذ العقدي ة يف بعض األحزاب واألوراد الص وفي ة يف ابب الر بوبي         اثني ا: 
  للن يب   ¸ نسبة صفاف هللا  ِ َّ    وامللر، والت صر    ،    َّ   والت دبري ،    ِ   والر   ف ،ولألولياء كاخللق  ُّ  َّ           

                               ِ  ٌ        يف األكوان، وهلر فيها أساليب متعد  دة ؛ منها:

      َّ  َّ   ِ  : "الل هر  صل   (صالة فوااح احلقيقة                 قال ابن عرر   يف )؛        ِ     َّ ِ  لر اإلهلي   للن يب       ُ الدم  نسبة  -
 قال هللا اعاىل: وهذا .(2)  ُّ ى         ى  هتي أ  واستعداد ا"                     ِ مالر أ مة األمر اإلهلي   .. .بل       ِ      َّ        على سي  در حمم د  وعلى 

 .[122{ ]سورة بل عمران:خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ}
: وقال  .[53{ ]سورة األعرا :حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين} وقول  اعاىل:

رك العظير (3)«جيب   ُ  فأ                    ِ  يوشر أن أيخ رسول رر            ٌ ا أر بشر        َّ اس فإَّن        َّ ها الن       ُّ أال أي  » َ     ِ           ، وهذا م ن  الش    ِ       
    َّ ِ      والر د   على       ِ            َّ                                             ُّ   َّ     َّ ِ  املنهي   عن  واملتوع د فاعل  وقائل  ابلعذاب، وفيما اكرر يف عقيدة الص وفي ة ابلن يب   

 .(4)الكفاية      ِ     َّ ِ  الغلو   ابلن يب   

ْ            َّ           َّ              ُّ   َّ    خاصي ة  م ن  خوا  ربوبي ت ، وهي الت دبري، فيسأل الص وفي ة هللا ¸ س ال هللا  - ¸     َّ ى ِ 
             َّ : "واكشف ل سر  (حزب احلفظ)                                      ِ   لتدبري األفالك؛ مثل قول عبد القادر اجليالين   يف الكشف 

                                           

دار القبلة للثقافة اإلسالمية، (، ط: 311) :  حممد السليماينف:  ،قاضي أبو بكر بن العررلل ( قانون التأويل1)
 .م 1926الٍبعة: األوىل ، بريوف جدة، م سسة علوم القربن،

بريوف،  -رشرون (، ط: كتاب31 عر: أمحد كمشصانوي ) : ،( جمموعة أحزاب وأوراد الشيخ األكم ابن عرر2)
 بدون اتريخ ابر.

( رقر 16/113) ¢ابب من فضائل علي بن أر االب  -كتاب فضائل الصيابة   - أخرج  مسلر يف صييي ( 3)
(6115.) 
   : (11)فصل األول: أهر عقائد الصوفية، عقيدهتر ابلنيب نظر: الا( 3)



 

   

ْ        مبا أقمت  م ن  أسرار"    ِ     َّ      ألدب  ر كل  فلر                َّ               َّ     أسرار أفالك الت دوير يف حواس الت صرير   ِ         (1). 

ْ           قلي: وادبري األفالك وادبري ابريها م ن  ُملوقاف هللا  ٌ     صفة  خاص ة  ابهلل ¸                             ِ  ال  وحده¸   ٌ     َّ
ٌ  ي نا ع  أحد   ْ      م ن  خلق  ُ          يئ ىئ نئ مئ زئ رئىمح اعاىل: هللا لو قوالرد عليهر بفيها؛  ِ 

 ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب

 جس مخ جخ مح جحىمحاعاىل:  ول وق .[3]سورة يونس: يمحمل يك ىك لكمك اك يق

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 .[31]سورة يونس: يمح خك حك جك مق مفحق خف جفحف مغ

احلركاف في ؛ قال      َّ    َّ         بكل  الس كناف و          ُّ                           قوهلر بتصر   القٍب يف الكون، وإحااة علم -
ْ          :  "وارض  عن خليفت  يف هذا الز مان، م ن  جنس عاع (           ُّ  حزب صالة الن ور             ابن عرر   يف )  ِ     َّ                     َ        

َ  ٌَّ            َّ فال اتير ك ا ر ة  يف الكون إال                             ُّ    َّ       ُّ     .. فهو قٍب دائرة الوجود وحمل  الس مر والش هود، .اإلنسان   َّ       
"    َّ         ، ألن   مظهر احل                 َّ     بعلم ، وال اسكن إال  حبكم  ِ  ق   ومعدن الص  دف  ويرد عليهر بقول هللا  .(2) ِ           ِ  

 ٰه مه جه هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل خل حل جل مك}اعاىل: 

{ ]سورة مل مك لك هش مش هس هثمس مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل}وقول  اعاىل:  .[11فاار:

{ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين

 . [31]سورة فصلي:

ْ            هر ا  ا م ن  أ اء نوره أن ميني¸ س ال هللا  - ُ             ليكون ا  ا يد ت ض ر    ب  عند الب ¸      ى  ِ  َّ  َ         ى    َُ 
         ى  وامنيه ا  ا : "(حزب  الكبري        ِ    ُّ    قال الر  فاعي  يف ) ؛عليهر بعض صفاا ¸            ُ     احلاجاف وأن ي فضي 

ْ     َّ          م ن  أ اء نورك م ن  اضر   ب  أجبت   َ            ْ    َّ  َّ   َّ             الل هر  إر  نسألر أبحدية ": ، وقول  يف )حزب األسرار((3)"ِ 
ْ      سٍوة  م ن  جاللر             َّ                    ائر، وفرداني ة صفاار، أن ا اينا        َّ   ووحداني ة أ ْ      وبسٍة  م ن  عالر،     ى ِ       ى ونشٍة  ،      ى ِ 

                                           

 (.11األوراد القادرية ) :( 1)
 (.21(، وانظر: الرد على ابلو الصوفية ابألولياء يف الفصل األول ) : 26مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 2)
 (.3اجلامر ) :اجملمو  ( 3)



 

   

ْ       م ن  كمالر ها ومضاهاة أفعال  ¸             ٌ    ، وهذه مضاهاة  هلل (1)"ِ                                  َّ                  يف أ ائ  وصفاا ، بس ال  سبيان  إا 
  :11{ ]سورة الشورى:خي حي جي يه مهىه جه ين }ويرد عليهر بقول  اعاىل]. 

ليس يشبه  اعاىل وال مياثل  شيء من ُملوقاا ، ال يف ااا ، ي: "قال الشيخ عبدالرمحن السعد
وال يف أ ائ ، وال يف صفاا ، وال يف أفعال ، ألن أ اءه كلها حسىن، وصفاا  صفة كمال 
وعظمة، وأفعال  اعاىل أوجد هبا املصلوقاف العظيمة من ابري مشارك، فليس كمثل  شيء، 

 .(2)"النفراده واوحده ابلكمال من كل وج 

َ          َّ        أن يد ق د  س هر عن الن قائص وال¸ س ال هللا  -  ِ  َ حزب                    َّ   ُّ    بهر للكمال؛ قال الش اال  يف )    ُ 
وحده ¸           َّ              َّ   ، وهذا الت قديس ال يكون إال  هلل (3)"        ى يوجب نقص ا     ِ       عن كل   وصف    ِ     قد  سنا : "و (    ِ الم   

ال . ق"(4)انزي  هللا "قديس:     َّ والت         َّ                        َّ              فهو املت صف بصفاف الكمال واجلالل ال يت ال نقص فيها؛ 
 .[1]سورة اجلمعة: يمحخن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلىمحاعاىل: 

    الت وس ل إىل الن يب  ِ َّ        ُّ  َّ     م ن  دون هللا        ْ ل إىل جنابر     َّ أاوس  ،             أقوى مستند   "ا: بقوهلر¸ ِ 
،  بواسٍتر      َّ دفر إال     ُ ال ي             لدفر ضر   اداف، وأهل هللا، وأهل بيتر الكرام،           َّ ، هب الء الس  األعظر

رك العظير الص ريح البل   ابهلل (5)"بداللتر       َّ رفر إال     ُ ال ي              ولرفر ضير   َ     ِ              َّ        ِ     ، وهذا م ن  الش        َّ  املتوع د ¸        ِ 
 مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خلىمحصاحب  ابلعذاب؛ قال اعاىل: 

 ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل خي حي جي ٰه
 .[111-116]سورة يونس:  يمح ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه

رك يف ا خرة:   مت زت رت يب ىب نب مب زب ربىمح                     ِ             وقال اعاىل يف عقوبة الش  

 .[12]سورة املائدة:  يمح ىث نث مث زث رث ىتيت نت

                                           

 (.12جملمو  اجلامر ) :ا( 1)
الراض، الٍبعة  -(، ط:دار ابن اجلو ي293يسري الكرمي الرمحن يف افسري كالم املنان لعبدالرمحن السعدي ) :ا( 2)

 ه.1332اخلامسة 
 (.21وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 3)
، بريوف –: دار الكتب العلمية ط(، 6/225)، داوي: عبد احلميد هنف ،بن سيده املرسيال كر وا يط األعظر ا( 3)

 .م 2111الٍبعة: األوىل 
 (.6دليل املريد ) :( 5)



 

   

    القول بربوبي ة الن يب  ِ َّ     َّ             -قال ابن عرر   يف صلواا  على الن يب   -والعياا ابهلل ،  ِ َّ                                 :"  هر     َّ الل َّ   
َ        على أو ل الت عي ناف املفاضة م ن  العماء               َ وسالمة اسليماار                 َ أفض صلة صلواار   ين    (1)      َّ     َّ  ُّ           ِ  .. .   َّ َّ  ِ الر اب 

...         َّ      ُّ    َّ العبودي ة والر بوبي ةاجلامر بل            َّ   ، حبيبر ال ذي                        َّ   ومركز إحااة الباان والظ اهر           ِ     واملنشأ األعر  
 ، َ   استجلبي  ب  عال ااار على منص ة جتل  ياار     ِ     َّ                     َ ،     َّ            ُّ    َ ونص بت  قبلة اوج هاار         َ   يف جامر جتل  ياار     ِ          

َ               ِ           وخلعي  علي  خلعة الص  فاف واأل اء   َّ   ِ  هر  صل             ى                           َّ ، وقال أيض ا يف صالة "فوااح احلقيقة": الل  (2)"    
الوحدة وال           َّ                            املعاهد ال يت سجدف ل  جباه العقول، أقنوم (3)أقنوم.. .   ِ         ِ      َّ       وسل  ر على سي  در حمم د  وبل 

   َّ  َّ   ِ      الل هر  صل   على         ُ  َّ  كاشف الغ م ة،      َّ  َّ   ِ       : "الل هر  صل   على               َّ          َّ ِ  ، وقوهلر يف الص الة على الن يب   (4)"وال أقنوم
لي الظ لمة ْ              ، وي علر ما يف هذه األقوال م ن  فساد  وضالل  (5)"مة       ِ  مول الن  ع     َّ  َّ   ِ      ، الل هر  صل   على ُ       ُّ   جم   ِ                     ُ   

رك ابهلل  ا م ن  الش   َ     ِ       عظير ؛ وأّن   جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيىمح :، قال اعاىل¸          َّ  ِ 
            َّ     وقد أوردر رد  أهل  .[32النساء: ]سورة يمححج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب

 .(6)فيما سبق    ُّ َّ                          َّ ِ  الس ن ة واجلماعة على الغالل يف الن يب   

   يب             َّ مساواهتر الن َّ    وهناك م ن  دوّنا يف أورادهر   ِ رد       ُ ل  ي   ا  ى ا    (99)بوضر ¸ ابهلل ،  ْ  َ        
      ِ      َّ         َّ                     اجليالين   يف الص لواف املسم اة بد "الكميي األمحر":  ر                       ُ              يزيدها منهر، ومنها ما ي نسب لعبد القاد

                                           

 رسول هللا، أين : اويف احلديث س ل النيب  (،1/121، انظر: ا يط يف اللغة )السيابة الكثيفة السوداءعماء: ال( 1)
أخرج   «هواء، وما فوق  هواء، وخلق عرش  على املاء كان يف عماء، ما ضت »نا قبل أن خيلق خلق ؟ قال:       ُّ كان رب  

قال أمحد بن منير:  ،(3119( رقر )692) : ابب ومن سورة هود - أبواب افسري القربن عن رسول هللا ال مذي، 
 ضعف  األلباين. ،قال يزيد بن هارون: العماء: أي ليس مع  شيء

 .(21-21( جمموعة أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :2)
يف افسري األقانير اترة  -النصارى -األصل، وهلذا يضٍربون" :معناهقنوم: من األلفاظ الرومية املأخواة من النصارى؛ و األ( 3)

"، وقال شيخ ا                 ى ا للذاف والصفة مع                      ى واترة جيعلون األقنوم ا    ،واترة جواهر ،صفاف :واترة ،خوا  :يقولون: أشصا ، واترة
قوهلر ابألقانير مر بٍالن  يف العقل والشر  ع ينٍق ب  عندهر كتاب، وع يوجد هذا اللفظ يف    َّ أن  في : " ¬اإلسالم ابن ايمية 

اجلواب الصييح ملن بدل دين ". انظر: ابتدعوها                                                       ٌ من كتب األنبياء اليت أبيديهر وال يف كالم احلواريل، بل هي لفظة        شيء  
 .م1999الٍبعة: الثانية الراض،  -لعاصمة: دار اط(، 3/211بخرون، )و : علي بن حسن فالبن ايمية  املسيح

 (.31) : ( جمموعة أحزاب وأوراد الشيخ األكم3)
القاهرة، الٍبعة األوىل  –(، ط: دار املصٍفي 25بدور النرياف يف اختصار دالئل اخلرياف  مد اجلزول ) :ال( 5)

 م.2112
   : (11.)ا، عقيدهتر ابلنيب نظر: الفصل األول من الرسالة؛ أهر العقائد الصوفية وأشهرها( 6)



 

   

    َّ  َّ                ى                   ى           َّ       ى     ى           "الل هر  اجعل صلواار أبد ا، وأَّنى بركاار سرمد ا، وأ كى ضي اار فضال  وعدد ا على أشر  
ر   الباان، الن ور الظ اهر، الس ي د الكامل، الفااح، .. .   َّ           َّ           َّ اني ة ومعدن الد قائق اإلمياني ةاإلنس    ِ  ِ             ُّ      َّ        َّ َّ                  الس  

املاحي، املاجد،  ...         َّ                    َّ                       َّ         اخلا ، األو ل، األخري، الباان، الظ اهر، العاقب، احلاشر، الن اهي، ا مر
                 َّ        َّ     علير، العزيز، الر  و ، الر حير، جتىب، احلكر، العدل، احلكير، ال    ُ الدم        َّ    . والر سول ..العزيز، امل من

فيها وال يشاهب  ال مياثل    وصفاا هللا  وهذه أ اء.(1)..".نورك القدمي، وصراار املستقير
 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ}فيها أحد؛ قال اعاىل:  أحد من خلق  وال يشرك 

 جه ين }وقال اعاىل:  .[121{ ]سورة األعرا :نت مت زت رت يب نبىب مب زب

 .[11شورى:{ ]سورة الخي حي جي يه مهىه
 احلزب        ى           َّ   ِ     خر فاسد ا، كقول الش اال   يف )                             ى    ى    استصدام ألفاظ  جمملة  ضتمل معىن  صاحل ا وب
                َّ                    َّ          َّ : "نسألر الفقر ُم ا سواك، والغىن بر، ح ى  ال نشهد إال  (        ِ حزب الم   )    َّ      املسم ى بد:  (الكبري
ك ْ          ى  "، وقول : "وعل  منا م ن  لدنر علم ا   َّ إا  ٌ  ، فهذه ألفاظ  (2)"يف ا يا واملماف نصري ب  كاملل              ِ     ِ             

   ٌ               ُ           ى                    ُ                                َّ جمملة  ضتمل معنل؛ ال ا قبل ابتداء  إىل بعد االستفصال عن م راد قائلها؛ فإن كان يقصد بد "إال  
ك كان حسن ا ك": "ح ى ال نشهد م عٍي ا وراب  وإهل ا إال  إا                َّ        .. وقد يعه: ح ى  ال نشهد .  َّ               ُ    ى          ى    َّ   َّ         ى إا 

ك، وهذا مشهد أهل اإلحلاد القائ اد"     ى    َّ   َّ                            موجود ا إال  إا  ، وهذا (3)                           ِ    لل بوحدة الوجود واحللول واالض  
                             ُ                             َّ                     الكفر املوجب للعقوبة، وإن كان ي قصد بد "كاملل" الكمال البشري  فهذا ال أبس ب ، وإن ع 
             َّ                َّ               َّ                                 يكن الغاية ال يت يف ض ابملسلر الس عي لتيقيقها، أم ا إن كان الكمال املقصود هو الكمال 

 -                       ى اعاىل هللا عن الر علو ا كبري ا -    َّ  ُّ     والت شب   ب  ¸ ق أبخالف هللا     ُّ     ى         َّ     َّ  ُّ اإلهلي  بناء  على نظري ة الت صل  
ْ           فهذا م ن  مضاهاة هللا              ُ                                    يف صفاا  قد ا فضي بصاحبها إىل الكفر إن ع يتب منها.¸      ِ 

  ظهور عقيدة وحدة الوجود يف أاكارهر، والن  ي اف ال يت يعقدها الذ اكر يف قلب  عند               َّ            َّ     َّ ِ                                       
ٌَ      الذ  كر وهي م تد غ ري   ة  حبسب   ِ  َ            َّ                                            حال  كما مر  معنا يف عالقة األحوال واملقاماف ابألحزاب واألوراد    ِ         ُ َ 

    ُّ   َّ           َّ    َّ                                       الص وفي ة، فعند الش االي ة ارديد قول "ال إل  إال هللا"، ل  ثالث مرااب:

ُ          َّ              َّ                 ألوىل: مرابة الس الر املبتدأ فهو يد ر د  د  كلمة الت وحيد "ال إل  إال  هللا" مبعىن: ال مقصود ا -  ِ  َ  ُ                َّ              
                                           

 (.21-26األوراد القادرية ) :( 1)
 (.22وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 2)
 (.151د على الشاال ) :الر ( 3)



 

   

ا م   ٍ لب عنده.  َّ      َّ   ُ إال  هللا، ألّن           َّ        قتضى ال

ط فيد ر د  د  كلمة الت وحيد "ال إل  إال  هللا" مبعىن: ال معبود إال  هللا،  - ُ          َّ              َّ                   َّ    الث انية: مرابة املتوس    ِ  َ  ُ     ِ                 َّ   
ا م قتضى العبادة عنده.    َّ  ُ                   ألّن 

ُ          َّ              َّ         الث الثة: مرابة املنتهي وهو م ن  يد ر د  د  كلمة الت وحيد "ال إل  إال  هللا" مبعىن:  -  ِ  َ  ُ   ْ           َّ ال موجود إال     َّ                       َ 
 .(1)  َّ                                  ألن  مقتضاه الفناء ملا سوى هللا والبقاء ب  هللا،

       ِ    َّ          َّ  َّ              َّ   : "ا رر   إن ه نويي الت قد م  و حبر وحداني تر (             حزب شهر رجب  )         َّ      َّ    وكقول الن قشبندي ة يف 
 .(2)      َّ      ِ          ى    َّ                    فال ارد ين ا رر   ا هللا خائب ا ح ى  اوصله إىل الر املقام" مقام الفناء فير إىل

   ِ     َّ  َّ         ى             "صل   الل هر  علي  صالة  اصل هبا فرعي  :         َّ ِ    على الن يب                         ويف قول ابن عرر   يف صالا
، وقول  (3)    َّ           واقر  العل ابلعل"    َّ                         لتت يد ااخ بذاا  وصفاخ بصفاا                      ِ    أبصلي، ويصل بعضي إىل كل  ي، 

              َّ   وجهر أينما اول يي    ى           َّ                ى                َّ            أيض ا يف ااف الص الة: "واجعل ل نور ا أمشي ب  بل الن اس، فأرى ب  
   ِ      كل  ييت يف  : "إهلي أستهلر  (والفناء (5)حزب ا ويف )           ى  ، وقول  أيض ا (4)"       لتباس                   بدون اشتباه  وال ا

، وأني يف ...     َّ         َّ وبخري تر يف بخري يت،     ُّ   َّ  َّ    َّ  َّ     َّ        َّ  َّ       َّ  َّ وأمد  أو لي يت ألو لي تر ح ى  أشهد أو لي تر يف أو لي يت،    ِ   كل  يتر
ر   كل   "  َّ                ح ى  أكون عنوان الر     َّ       َّ        َّ       َّ        َّ أني يت، وهوي تر يف هوي يت، ومعي تر يف معي يت    ِ  ِ    ِ   الس  

(6). 
ْ  وقال ابن مشيش يف صالا : "و اب  ر يف حبار األحدي ة، وانتشله م ن            َّ      أوحال الت وحيد،                           َّ              َّ           ِ 

 .(8)             َّ ُّ                         . وقد سبق الر د  على القائلل بوحدة الوجود(7)"وأابرقه يف عل حبر الوحدة

َّ

                                           

 م.2112 القاهرة -(، ط: املكتبة األ هرية لل اث132نظر: املفاخر العلية يف املآثر الشاالية ألمحد ا لي ) :ا( 1)
 (.62ليل املريد ) :د( 2)
 (.21مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 3)
 (.22) :مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم جم( 3)
ٌ               اعريف ا و هو: )رفر أوصا  العادة حبيث يغيب العبد عندها عن عقل ، وحيصل من  أفعال  وأقوال  ال مدخل لعقل   (5)        ٌ                                                                            

 (.212التعريفاف ) : فيها كالسكر من اخلمر(، انظر:
 (.22( جممو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :6)
 (.233) : وارف األنوارش( 1)
 (.11) : ¸ نظر: الفصل األول؛ أهر العقائد الصوفية وأشهرها: عقيدة الصوفية ابهلل ا( 2)



 

   

 

 :                   يف توحيد األلوهي ة: حةالصحيعقيدة ال      أوال 

َ        أن يد ع ب د  هللا وحده"  َ ْ ٌ   ِ ر ك  بعبادا  أحد  م   ْ ش      ُ وال ي   ،    ُ              َ وهو املقصود من إرسال  .(1)"خلق   ْ ن  َ 
 زئ رئ ّٰ}الرسل، وإنزال الكتب، بل هو املقصود من خلق اجلن واإلنس؛ قال اعاىل : 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}وقول  اعاىل:  .[56:الذاراف سورة{ ]يئ ىئ نئ مئ

 زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب

 .[36:النيل سورة{ ]مثنث
                                                         املآخذ العقدي ة يف األحزاب واألوراد الص وفي ة يف ابب األلوهي ة:       اثني ا: 
  ابالسر املفرد املظهر مثل: "هللا، هللا" واملضمر مثل "هو، هو". قال ابن ¸ دعاء هللا

، وقول ابن (2)ك إىل معاد "، إنَّ الَّذي فرض علير القربن لرادُّ هللا، هللا، هللامشيش يف صالا : "
           َّ                       ِ                 : "أظهر علي  مظاهر اجلالل العظمى، ورق  ه هبا مقام شهودك (               ِ صالة الفتح األ ل            عرر   يف )
ْ                                ا هللا يوه واه هو ا هو ا م ن  هو أني، أني هو يوه هو ا يوه هواأل ى،  قال شيخ ، (3)..".                      َ 

 ،األرضأهل  نْ مِ  ا عند أحد  ا مفيدى المى ا االسر املفرد فال يكون كفأمَّ : "¬اإلسالم ابن ايمية 
أو  ،اا أو كان املقصود ب  انبيهى وإن كان وحده كان مع  ابريه مضمرى  ،ماءبل وال أهل السَّ 

.. وهلذا عدَّ النَّاس ِمَن البد  ما يفعل  بعض النُّسَّاك ِمْن اكر اسر "هللا" وحده، بدون .إشارةى 
"     َّ                 ى                 "فأم ا االسر املفرد مظهر ا مثل: "هللا، هللا" أو : يف حكم  ¬          ى  ، وقال أيض ا (4) ليف كالم 

َ  وال هو مبأثور  أيض ا عن أحد  م ن   ،    ى                                             َّ   مضمر ا مثل: "هو، هو" فهذا ليس مبشرو   يف كتاب  وال سن ة                   ى          ِ 
رين"    ُ الدم         َّ                  َّ  سلف األم ة، وال عن أعيان األم ة  ل  املتأخ   ا هلج ب  قوم  م ن  ض ال  ِ       ِ     قتدى هبر، وإَّن  َّ  ُ   ْ  ِ  ٌ          َّ            (5). 

                                           

 (.311قانون التأويل ) :( 1)
 (.235وارف األنوار ) :ش( 2)
 (.32مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 3)
 م.2115(.ط: م سسة الران، الٍبعة األوىل 11-16) : رد على املنٍقيل البن ايمية، ف: عبدالصمد الكتيبال( 3)
 (.11/315مو  الفتاوى )جم( 5)



 

   

               َّ                   ة اكر كلمة الت وحيد على ثالث مرااب:        ُّ   َّ وجتعل الص وفي  
                 َّ                             َّ    ألوىل: مرابة العام ة أو امل منل واكرهر: "ال إل  إال  هللا".ا

 ".أو العارفل واكرهر: "هللا، هللا     َّ                َّ والث انية: مرابة اخلاص ة
 .(1)    َّ               َّ      َّ        ِ                    والث الثة: مرابة خاص ة اخلاص ة أو ا ق  قل واكرهر: "هو، هو"

ولو كرَّر اإلنسان اسر "هللا" ألف ألف مرَّة  ع "أيضىا:  ¬مية وقال شيخ اإلسالم ابن اي
يصر بذلر م منىا، وع يستيقَّ ثواب هللا وجنَّت ، فإنَّ الكفَّار ِمْن عير األمر يذكرون االسر 

 .(2)املفرد، سواٌء أقرَّوا ب  وبوحدانيت  أم ال"

   ِالغلوُّ ابلنَّيب ر: "ا سيَّد السَّاداف، وا نور وإضفاء الصِ فاف اإلهليَّة علي  كقوهل
حزب صالة )                   ، وقول ابن عرر   يف (3)وابر  وأعٌ" ملجٌأ ِلَمْن مسَّ  ضيرٌ املوجوداف، ا َمْن هو 

   َّ  َّ   ِ     ِ         ِ      َّ                     ِ                     الل هر  صل   وسل  ر على سي  در حمم د  أكمل املصلوقاف، وسي  د أهل أرضر و اواار، ": (   ُّ  الن ور
،  األعظر والكنز املظلر واجلوهر    ُّ  الن ور  الَّذي ليس ل  مثٌل منٍوٌف وال شب ٌ الفرد، والسِ رِ  املمتدِ 
 .(4)"ُملوفٌ 

   ِالغلوُّ يف النَّيب  اعاىل هللا علوىا   -وجعل  سببىا يف وجود كلِ  شيء  يف الكون، ونور هللا
شيخ أر  نسبةى إىل عبد السَّالم بن مشيش (الصَّالة املشيشيَّةجاء يف أوراد الشَّااليَّة يف ) -كبريىا

كقول الر ِفاعيِ  يف   ،(5)"وال شيء إالَّ هو ب  منوطٌ ": (الوظيفة)احلسن الشَّاالِ  والَّيت ُاَسمَّى بد 
، وصراار ا قَّق، الَّذي نورك األسبق: "اللَّهرَّ صلِ  وسلِ ر وابرك على (الصَّالة اجلوهريَّة)_

"دافأحييي ب  املوجو .. الَّذي .أبر ا  رمحةى شاملةى لوجودك  ،(6)، ِمْن معدن  وحيوان  ونباف 
وقال ابن  ،(7)"اخ ا  ِمْن جوهر خلقر: "وصلِ  على نبيِ ر الَّذي (حزب المكاف)وقول  يف 

                                           

 (.11/315مو  الفتاوى )جم( 1)
 (.11/311مو  الفتاوى )جم( 2)
 ، بدون بيارف ابر.(6الوظائف يف الٍريقة النقشبندية العلية لعدرن القباين ) :( دليل املريد لألوراد و 3)
 (.26) : مو  أحزاب وأورد الشيخ األكمجم( 3)
القاهرة، بدون اتريخ -( ط: دار جوامر الكلر 233شوارف األنوار من أدعية السادة األخيار  مد بن علوي ) :( 5)

 ابر
 .(2اجملمو  اجلامر ) :( 6)
 (.15اجملمو  جلامر ) : (1)



 

   

"اللَّهرَّ أفض صلة صلواار ¸:  وأنَّ  ِمْن فيض هللا  عرر   يف أنَّ أوَّل املصلوقاف هو النَّيبُّ 
، وبخر التَّنزيالف  املفاضة أوَّل التَّعيُّنافوسالمة اسليماار على  ين ِ ضافة إىل الدمُ ِمَن العماء الرَّابَّ

الفيض األقدس الَّذي اعيَّني ب  .. والنَّفس السَّاري مبواد الكلماف التَّامَّاف، .النَّو  اإلنساين ِ 
مشس ، مٍلر والفيض املقدَّس الذَّاخ ِ الَّذي اكوَّني ب  أكوان استمداداهتاواستعداداهتا، األعيان 

: "اللَّهرَّ صلِ  وسلِ ر على (صالة السِ رِ  األعظر)وقال يف  ،(1)الذَّاف يف أ اء األ اء والصِ فاف"
نيَّةالنُّور األوَّلسيِ در حممَّد   نور كلِ  شيء  .. .، والسِ رِ  األنزه األكمل، وعل الرَّمحة الرَّابَّ

 .(2)"وهداه

   ِالتَّوسُّل ابلنَّيب  دخلُي (حزب اإلشراف)عبد القادر اجليالينُّ يف بعد موا ، قال" :
، وقول النَّقشبنديَّة يف أورادهر: "ا أقرب الوسائل إىل "(3) واستجرُف برسوِل هللاِ يف كنِف هللِا 

، هب الء السَّاداف، وأهل هللا، وأهل بيتر أاوسَّل إىل جنابر األعظرهللا اعاىل وا أقوى مستند ، 
، وقوهلر يف (4)يُدفر إالَّ بواسٍتر، ولرفر ضير  ال يُرفر إالَّ بداللتر. الكرام، لدفر ضر   ال

، ا وأاوجَّ  إلير حببيبر املصٍفىاليت يزعموّنا: "اللَّهرَّ إين ِ أسألر  (صالة قضاء احلوائج)
 .(5)"سِ يدي ا رسول هللا إين ِ أاوسَّل إىل ربِ ر فأشفر ل عند املوىل العظير بقضاء حاجيت

َ  وم ن   ْ  بعد موا ؛ وجاء يف احلديث الص ييح م ن      َّ  ُّ               َّ  ُّ     َّ ِ  الت وس ل ابري املشرو  الت وس ل ابلن يب    ِ   ِ    َّ                          
ا، ا به هللا شي ى  نَ ابه عنكر مِ هللا، ال أُ  نَ ، اش وا أنفسكر مِ ا معشر قريش  »:        َّ ِ  قول الن يب   
 َّ َّ ا، ا عبَّ هللا شي ى  نَ ابه عنكر مِ لب، ال أُ عبد امل هللا  نَ ابه عنر مِ أُ  لب، الاس بن عبد امل

ا، ا فاامة بني رسول هللا، سليه هللا شي ى  نَ ابه عنر مِ ة رسول هللا، ال أُ ة عمَّ ا، ا صفيَّ شي ى 
                 َّ        يف حياا  وألقرب الن اس إلي   ، إاا كان هذا كالم  (6)«اهللا شي ى  نَ ابه عنر مِ مبا ش ي ال أُ 

 .بعد موا  و          ِ      ِ                             ابنت  وعم    وعم  ت  وعشريا ، فكيف مر ابقي اخللق 

                                           

 (.21مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 1)
 (.22( جممو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :2)
 م.1992الٍبعة الثانية  ،بريوف -( ط: دار األلباب15اجليالين ) : راألوراد القادرية لعبد القاد( 3)
 (.6دليل املريد ) :( 3)
 (.36) :  ددليل املري( 5)
 (.513( رقر )3/16) ابب يف قول  اعاىل وأنذر عشريار األقربل -كتاب اإلميان   - أخرج  مسلر يف صييي  (6)



 

   

ٍ     َّ أن  وجاء يف األثر: "  اس بن عبد                          َّ كان إاا قيٍوا استسقى ابلعب   ¢اب           َّ عمر بن اخل
   ٍ نا فاسقنا،     ِ نبي               ِ ل إلير بعر        َّ  نتوس                  َّ ينا فتسقينا، وإر             ِ ل إلير بنب         َّ ا نتوس     َّ  كن    َّ إر     َّ هر     َّ الل  »لب فقال:     ِ امل

َ     َّ     بعد وفاا  ل م ا ع د ل  الص يابة       ى مشروع ا              َّ  ُّ     َّ ِ  ، فلو كان الت وس ل ابلن يب   (1)«قال فيسقون  َ  َ    َ عن   ٪          َ 
يف هذه الر ِسالة وقد سبق الرَّد  على الغلوِ  ابلنَّيبِ   ،¢      َّ  ُّ      َّ   إىل الت وس ل ابلعب اس 

(2). 

   ِاالستشفا  ابلنَّيب أو ،" نيا بقوهلر: "جباه النَّيبِ "، "وجاه فالن  "حبقِ   واألولياء يف الدُّ
" ِمنَ  ُُّرف؛ قال الر ِفاعيُّ  النَّيبِ "، و"حبقِ  فالن        َّ  َّ : "الل هر  (حزب األسرار)يف  األولياء أو مشايخ ال

ه وأبي  وأمِ    جباه احلسل: "اللَّهرَّ (حزب الفراب)قول  يف ، و (3)..".جباه أهل اجلاه وأخي  وجدِ 
 ذا االستشفا  حمذوٌر ِمْن جهتل:فه ،(4)"فر اب عهِ  وعن املسلمل ما  ن في وبني ، 

 :، واحللف بغري هللا ال جيو  ومنهي  عن ؛ قال رسول هللا ¸أنَّ  إقساٌم بغري هللا  ا:إحداه
 .(5)«ا فلييلف ابهلل أو ليصميكان حالفى   نْ مَ ينهاكر أن ضلفوا آبابئكر، فَ  ¸هللا  أال إنَّ »

ا حق  ¸ ، وهذا اباٌل فليس ألحد  على هللا     حق ا¸           َّ            اعتقاده أن  ألحد  على هللا  والثانية:
]سورة  يمح هب مب خب حب جب هئ ىمحعلى نفس ، كقول  اعاىل: ¸ إالَّ ما أحقَّ  هللا 

قال: هللا ورسول  أعلر،  ؟هللا على العباد ا معاا، أادري ما حقُّ » : يب ِ النَّ  ولق، و [31الروم:
هر علي ؟ قال: هللا ورسول  أعلر، قال: أن ال ا، أادري ما حقُّ قال: أن يعبدوه وال يشركوا ب  شي ى 

¸ على نفس  ال أنَّ العبد نفس  مستيق  على هللا ¸ ، وهذا حق  أوجب  هللا (6)«هبرعذ ِ يُ 
 ىت نت مت زت رت يب ىمح؛ قال اعاىل: ¸والشَّفاعة ال اكون إالَّ لَِمْن أان ل  هللا  .(7)شي ىا

 مث هت مت خت حت جت ىمحوقال اعاىل:  .[3]سورة السجدة: يمح ىث نث مث رثزث يت
                                           

( رقر 1/232) ابب س ال الناس اإلمام االستسقاء إاا قيٍوا -كتاب االستسقاء   - أخرج  البصاري يف صييي ( 1)
(1111 .) 
   : (11.)ية وأشهرها، عقيدهتر ابلنيب نظر: الفصل األول من الرسالة؛ أهر العقائد الصوفا( 2)
 (.12اجملمو  اجلامر ) :( 3)
 (.31اجملمو  اجلامر ) :( 3)
 .(3233( رقر )11/112) ابب النهي عن احللف بغري هللا اعاىل -كتاب األميان   - أخرج  مسلر يف صييي ( 5)
( رقر 3/1231) ابب ما جاء يف دعاء النيب أمت  إىل اوحيد هللا -حيد كتاب التو   - أخرج  البصاري يف صييي ( 6)
( 1/112                                                 ى  ابب الدليل على أن من ماف على التوحيد دخل اجلنة قٍعا  ) -كتاب اإلميان  –، ومسلر (1313)

 (.133رقر)
 (.236 انظر: شرح العقيدة الٍياوية )( 1)



 

   

قال شيخ اإلسالم ابن  .[255ة:]سورة البقر  يمح هل خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج
: "فأمَّا قول القائل عند امليِ ي ِمَن األنبياء والصَّاحلل: اللَّهرَّ إين ِ أسألر بفالن  أو ¬ايمية 

، فهذا ع يُنقل عن النَّيبِ   وال عن الصَّيابة وال التَّابعل، وقد نصَّ  جباه فالن  أو حبرمة فالن 
 .(1)جيو " ابري واحد  ِمَن العلماء أنَّ  ال

  اللَّهرَّ إين ِ أسألر ا (احلزب الكبري)كقول الر ِفاعيِ  يف ¸ اإلقسام واحللف بغري هللا" :
نيَّة، والنُّعوف اإلهليَّة، ابحلقوف األ ليَّةهللا،  واملالئكة ، واألجسام السَّماويَّة، والصِ فاف الرَّابَّ
ائرة النُّورانيَّة، العرشيَّة ، جباه أهل اجلاه      َّ  َّ : "الل هر  (حزب األسرار)وقول  يف  ،(2)..".واألفالك الدَّ

َ      ِ                  ومب  ن  قلي  يف حق   : أع نشرح لر صدر ،وحبرمة أصياب احلرمة،     ِ            ِ ومبيل   أصياب ا ل        ْ ، اشرح  ِ َ
 .(4)ِمْن عرشر" مبعاقد العز ِ وقول  يف ورد  بخر ل : "اللَّهرَّ إين ِ أسألر  ،(3)صدورر"

   وأخي  وجدِ ه  جباه احلسل: "اللَّهرَّ (حزب الفراب)لر ِفاعيِ  يف كقول ا   َّ  ُّ     َّ     الت وس ل ابلص احلل
 .(5)"فر اب عهِ  وعن املسلمل ما  ن في وأبي  وأمِ   وبني ، 

  واألولياء األحياء منهر ابري مشرو   وع  ِف ب   چالتَّوسُّل بذواف املالئكة واألنبياء
 يصحُّ. يف الر شيءٌ  ٪نصو  الشَّر  وع يُنقل عن الصَّيابة 

  ،االستغاثة ابملالئكة واألنبياء وابألولياء األحياء واألمواف كقوهلر: "ا صاحب الزَّمان
ا خضر، ا جميل،  ا إسرافيل، ا ، ا صاحب العصر، ا حممَّد، ا مهديا سيِ در، 

د، ا أخيار، ا ميكائيل، ا عزرائيل، ا عيسى نيبَّ هللا، ا بُدالء، ا جُنباء، ا نُقباء، ا أوات
 .(6).. أعينور بعون هللا عورى لنا".سيِ در أويس القرينَّ، ا أولياء هللا.. ا .أقٍاب

يف معرض كالم  عن عدم جوا  االستغاثة ابملصلوف  ¬ قال شيخ اإلسالم ابن ايمية
 هللا ال : "فليس ألحد  أن يسأل ابري هللا ما ال يقدر علي  إالَّ ´فيما ال يقدر علي  إالَّ اخلالق 

نبي ا وال ابريه، وال يستغيث مبصلوف  فيما ال يقدر علي  إالَّ اخلالق، وليس ألحد  أن يسأل ميِ تىا؛ 

                                           

ٍبعة األوىل  -(، ط: دار املنهااب225 السهلي ) ستغاثة يف الرد على البكري البن ايمية، ف: عبدهللااال( 1)  .ه1326الراض، ال
 (، ط: بيي جامر، بدون اتريخ ابر.3أحزاب وأوراد الٍريقة الرفاعية لعلي جامر الرفاعي ) : اجملمو  اجلامر يف (2)
 (.12اجملمو  اجلامر ) :( 3)
 (.21اجملمو  اجلامر ) : ( 3)
 (.31اجملمو  اجلامر ) :( 5)
 (.6دليل املريد ) :( 6)



 

   

 .(1)أو يستغيث ب  يف شيء  ِمَن األشياء، سواٌء كان نبي ا أو ابريه"

 جبحب هئ مئ خئىمحالعتداء يف الدِ عاء، وجاء النَّهي عن الر يف قول  اعاىل: ا 

، يمحجت هب مب خبىمح :ا قول   َّ أم  " ،[55ة األعرا :]سور  يمح حت جت هب مب خب
     َّ                         ذي حد ه لعباده يف دعائ  ومسألت                 َّ    َّ اعتدى فتجاو  حد ه ال    ِ ن   َ م          ُّ كر ال حيب    َّ رب            َّ معناه: إن      َّ فإن  
عاء: أن يسأل لنفس               ُّ االعتداء يف الد    َ ن   ِ م  ، وقيل: "(3)"ال اسألوا منا ل األنبياءوقيل: " ،(2)"  َّ رب  

هداء، وليس            ُّ ، ودرجة الش                                يسأل درجة األنبياء، وليس بنيب   أهلها؛ أبن   ْ ن       ِ ليس م       ى درجة  
و و  ،    ال             َُ أو يدعو يف حم    ،                                             ومنها أن يدعو اإلنسان يف أن اكون ل  منزلة نيب   ، وقيل: "(4)"       بشهيد  
وهلر يف أحزاهبر وأورادهر ، (5)"وابري الر ،       ى ا معصية                       ى ط، ومنها أن يدعو االب   ُّ ٍ   َ ش     َّ الت    َ ن       ِ هذا م  

 وسأورد علةى ِمَن األمثلة علي : ، النَّصيب األكم من

، قال ابن ا بة التعبدية شي ىا ِمْن خصائص  كميبَّة املصلوف للصالق¸ س ال هللا  -
منر انقاد ل هبا قلوب عير : "والِق ا عزيز ا ودود عليَّ حمبَّةى (حزب الدَّور األعلى)عرر   يف 
 ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىمح ليف  اب بَّة واملعزَّة واملودَّة ِمْن اعٍيف  عبادك
 .(6)"[165]سورة البقرة: يمح ىن يفىق

 يف خصائص ، وع أيان الشَّر  بذلر وع أيِف ب ¸ وهذا ِمْن منا عة اُبالة الصُّوفيَّة هلل 
وهو من الب املستييل  ،أن اكون حمبة اخللق للمصلوف كميبة اخللق للصالق س ال هللا 

مر ما القَّوه  چواألنبياء ل  اب بة واملعزة واملودة،  ابري املتيقق وهو الب انقياد عير اخللق
أاباعهر؛   أن حُيبَّهر أقوامهر أو ح ىَّ ¸ ِمْن أقوامهر ِمْن أاىى وخصومة  وبغضاء ع يسألوا هللا 

                                           

 (.239الستغاثة ) :ا( 1)
 (.12/326جامر البيان )( 2)
 -: مكتبة نزار مصٍفى البا  (، ط5/1511) : أسعد حممد الٍيب، ف( افسري القربن العظير البن أر حا 3)

 .هد 1319 الٍبعة: الثالثة، السعودية
 -: دار الوان(، ط2/129) وابنير بن عباس بن ابنير : اسر بن إبراهيرف ،بو املظفر السمعاينأل( افسري القربن 3)

 .م1991الٍبعة: األوىل ، الراض
: دار الكتب (، ط2/311) : عبد السالم عبد الشايف حممدفبن عٍية ال ( ا رر الوجيز يف افسري الكتاب العزيز5)

 .هد 1322الٍبعة: األوىل، بريوف –العلمية 
 (.23 :  أحزاب وأوراد الشيخ األكم )جممو ( 6)



 

   

 خص حص}: بيان حاهلر مر أقوامهر وجاء يف قول هللا اعاىل ¸.كيبِ  امل منل هلل 
  .[31:{ ]سورة الفرقانمغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص
؛ كٍلب التَّسصري يف شيء  چأمورىا هي ِمْن جنس معجزاف األنبياء ¸ س ال هللا  -

َر لنيبِ  هللا موسى  . والب منزلة األنبياء ابنقالب  يبساى  ابري معتاد ؛ كتسصري البير كما ُسصِ 
 الَّيت ظهرف يف معجزاهتر. چ

واملقصود ابلتَّسصري: هو االنتفا  ، (1)"اه منقادى اَّ إ يء وجعلرَ اذليل الشَّ : "سصري هوالتَّ و 
 .ال اغيري خصائص  كجعل النَّار بردىا وسالمىا على إبراهير ، (2)ابلشَّيء

َر ل َسمَّى "حزب المِ ":  "أسألر الدمُ قال عبد القادر اجليالينُّ يف حزب  السُّراينُّ  أن ُاَسصِ 
َّري يف جو السَّماء، وكما سَ  صَّرَف الشَّمس والقمر كل  جيري إىل قلوب عبادك كما َسصَّرَف ال
، اللَّهرُّ إين ِ أبمرك أمرهتر وبدعوار أجل  ُمَسمَّى، وكما َسصَّرَف البير ملوسى بن عمران

وال  وال يعصون أمري.. ... استجلبهر لروحي إن رأوين جاءوين وإن دعوهتر أجابوين.استجلبتهر
ْ             َّ         م ن  قبل هذا الد اعي، فقد  چألنبياء . وهذه األدعية ع اكن ل(3)"ينظرون إىل جملس ابريي  ِ

َ     َّ                ُّ       َّ    كان حاهلر مر أ ُمهر معلوم ، وفي  م ن  الت نافر واجلفوة والظ لر والت آمر  الشَّيء العظير، ومر هذا ع             ُ         ٌ        ِ 
والب التسصري:  النَّصر والتَّمكل للدِ ين.¸ يرد عن أحدهر مثل هذه األلفاظ يف س اهلر هللا 

اسصري البير مبا في  من خرياف وأر اف وأقواف و وها من أمر حيتمل معنل: فإن قصد الب 
حصول التمكل الذي حصل أنوا  التسصري فهذا أمر مشرو ، وإن قصد يف الب  التسصري 

زاا  جهذا من معف من ابري سوء، يبساى واجتا ه هو أاباع  ل  استيال البير أبن  ملوسى 
 املنهي عن . هذا من االعتداء يف الدعاءيكون ، فاليت اختص هبا

: "اللَّهرَّ إرَّ نسألر (حزب الفتح)العصمة، قال عبد القادر اجليالينُّ يف ¸ س ال هللا  -
 نسألر العصمة": (حزب البير)          َّ   ِ    ، وقول الش اال   يف (4)، وِمَن النِ عمة متامها"العصمة دوامهاِمَن 

َ     ُّ    يف احلركاف والس كناف والكلماف واإلراداف واخلٍراف م ن  الش كوك      ُّ               َّ     والظ نون واألوهام الس اارة              َّ                               ِ 

                                           

 القاهرة، بدون اتريخ ابر. -(، ط: دار العلر والثقافة 255الفروف اللغوية ألر هالل العسكري، ف: حممد سلير ) :( 1)
 (.3/353انظر: لسان العرب )( 2)
 (.52األوراد القادرية ) : ( 3)
 (.22األوراد القادرية ) :( 3)



 

   

يف األنفاس  واكسنا جالبيب العصمة: "(        ِ حزب الم   )، وقول  يف (1)          ُ              للقلوب عن م ٍالعة الغيوب"
 .(2)    َّ     والل يظاف"

فهر  چ، وال اكون إالَّ لألنبياء (3)"املعاصي نَ ا هو املنر مِ إَّنَّ : "ينلعصمة يف الد ِ ا
 على حالل: چقِ  األنبياء هلر،  والعصمة يف ح¸ بعصمة هللا املعصومون 

 :األوَّل: العصمة يف ابليغ الر ِسالة، وهي ما جاء فيها قول هللا اعاىل يف حقِ  نبيِ نا حممَّد  
 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ىمح

 .[5-1]سورة النجر: يمح ىي مي خي حي
معصومون يف ابليغ  األنبياء فقون على أنَّ ر متَّ فإّنَّ : "¬وقال شيخ اإلسالم ابن ايمية 

غون  عن ل ِ بدَ ما يدُ  فاف املسلمل، وكلُّ ابا ِ  ريعة خٍأٌ الشَّ  نَ مِ  يف شيء   سالة، وال جيو  أن يستقرَّ الر ِ 
 .(4)"فاف املسلملابا ِ  في  رجيب ااعته هي ِ األمر والنَّ  نَ مِ  ¸هللا 

سلمل، وخالصت  الثَّاين: العصمة ِمَن الكبائر والصَّغائر، وقر فيها خالٌ  بل اوائف امل
 ون عليهر و ِ ال جيَُ  -منهر  أو كثريٌ  -اسوأكثر النَّ : "¬ما قال  شيخ اإلسالم ابن ايمية 

وبة ون عليها، بل حيصل هلر ابلتَّ رُّ قَ ر ال يدُ يقولون: إّنَّ  ،غائر ون الصَّ و ِ ذي جيَُ الكبائر، واجلمهور الَّ 
 .(5)ر"ا كان قبل الاملنزلة أعظر ُمَّ  نَ منها مِ 

ُ وقو  السَّهو والنِ سيان ِمَن النَّيبِ  ويف ح وهو أعظر األنبياء  ديث سجود السَّهو ما يُدبَدلِ 
 ِمَن السَّهو والظَّنِ  والشَّرِ  والوهر لكان النَّيبُّ  چاألنبياء ¸ منزلةى، ولو عصر هللا  چ

مثلكر، أنسى كما انسون، فإاا نسيي  ا أر بشرٌ إَّنَّ »: أوالهر بذلر؛ فقد قال 
العصمة ِمَن الشُّكوك والظُّنون ¸ فكيف أبابا  الصُّوفيَّة الَّذين يسألون هللا ، (6)«روينفذك ِ 

، بل إنَّ بعض َمْن يدعو هذا الدُّعاء منغمٌس يف چواألوهام وهر أدىن منزلةى ِمَن األنبياء 

                                           

 م.1991 القاهرة -ط: دار الزاهد(، 13أوراد الٍريقة الشاالية ععها نوح حامير كلر ) :( 1)
 (.22وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 2)
 م.1911بغداد الٍبعة األوىل  –( ط: مٍبعة العاين 1/323ابريب احلديث البن قتيبة ف: عبدهللا اجلبوري )( 3)
جامعة اإلمام ط: ( 3/312ف: حممد رشاد ساع )البن ايمية  يف نقض كالم الشيعة القدريةمنهااب السنة النبوية ( 3)

 م.1926الراض، الٍبعة األوىل  -حممد بن سعود اإلسالمية
 (.3/313منهااب السنة )( 5)
 (.311( رقر )1/111) ابب التوج   و القبلة حيث كان -كتاب الصالة   - أخرج  البصاري يف صييي ( 6)



 

   

 .الشِ رك والبد 

: "وهب لنا (حزب الم ِ )مشاهدا  ومكاملت  يف الدُّنيا، قال الشَّاالُّ يف ¸ س ال هللا  -
عن الب ر يت  ’ وهذا س ال منهي عن ، كما ّني موسى  .(1)"مشاهدةى اصيبها مكاملةى 

 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب}اعاىل: 
 مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس

{ ]سورة حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

قال هللا اعاىل:  چنبياء دون األ’ ب  موسى  وأر التكلير فصص هللا  .[133األعرا :
 .[163:النساء سورة{ ]نب مب زب رب }

ْ  حيب  م ن   ´                                َّ  ؛ بنسبة ما ع يثبي عن ، كالقول أبن   ¸   َّ  ُّ               الت قو ل والكذب على هللا  -  َ ُّ  
سن م ن  عباده، ْ        ي سيء ويبغض م ن  حي   ِ    ُ   ْ ، وال سيِ  اف َمْن أحببيكقول الشَّاالِ : "واجعل سيِ  اانا   ُ           َ 

فاإلحسان ال ينفر مر البغض منر واإلساءة ال اضرُّ مر  ،حسناف َمْن أبغضيجتعل حسناانا 
ْ    َّ  : "الل هر  صل   على حمم د  م ن  صل ى (   َّ          َّ الص الة املعراجي ة)                        ، ومنها قول ابن عرر   يف (2)احلبِ  منر"  َ   َّ        ِ   َّ  َّ      

َ  ال ذي كشفي  ل  احلجاب  ح ى  ربك  وعرضي  علي  العرش      ى        إمام ا ابألمالك  ابملأل األعلى             َ       َ    َّ    َ          َ       َّ  
َ       والكرسي  فلر ي ْ      َّ        وقد جاءف الن صو  ابلوعيد على م ن  يتقو ل على هللا  (3)"سواكلتفي إلى       ؛ ¸            ُّ               َ 

 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىمحقال هللا اعاىل: 

 حص مس خس حس ىمح، وقال اعاىل: [133]سورة األنعام: يمح ام يل ىل مل يك
 مت زت رت}وقال اعاىل:  .[169]سورة األعرا : يمح خك مظ حط مض خض حض جض مص خص
 .[36-33:احلاقة سورة{ ]ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت

يف س ال  كقول النَّقشبنديَّة يف ¸ وادِ عاء حقِ  العبد على هللا ¸ سوء األدب مر هللا  -
َسمَّى ابلدُّعاء األعظر: "وأسألر أن اكرمه برمحتر الَّيت َوِسَعي كلَّ شيء  وال الدمُ دعائهر 

ويرد على هذا  .(4)الرَّامحل"ا أرحر  واُعٍيه ما أسألر فإين ِ حقيٌق برمحترهُتينه بعذابر، 

                                           

 (.21وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 1)
 (.29وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 2)
 (.33جممو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :( 3)
 (.33دليل املريد: ) :( 3)



 

   

هللا  ا معاا، أادري ما حقُّ » : بقول  ؛´ على عباده وحقهر علي  ببيان معىن حق هللا 
هر علي ؟ ا، أادري ما حقُّ قال: هللا ورسول  أعلر، قال: أن يعبدوه وال يشركوا ب  شي ى  ؟على العباد

 .(1)«هبرعذ ِ قال: هللا ورسول  أعلر، قال: أن ال يُ 

: (حزب الم ِ )َن االعتداء ابلدُّعاء؛ دعاء املرء على نفس  ابلسُّوء كقول الشَّاالِ  يف ومِ  -
اصيب  لٍائف رمحتر، وكلُّ وجد  حيجب عنر فنسألر  فنسألر ُاال  فكلُّ عز   مينر دونر "

ا اصيب  أنوار حمبَّتر"      ُّ   س ابلس وء              َّ        ُّ َّ        ُّ           َّ ، وقد جاء الن هي يف الس ن ة عن الد عاء على الن ف(2)عوض  فقدى
ال ادعوا على أنفسكر، وال ادعوا على أوالدكر، وال ادعوا على أموالكر، » :    َّ ِ       والش ر  ، قال 
 .(3)"«فيستجيب لكر سأل فيها عٍاءٌ يُ  هللا ساعةى  نَ ال اوافقوا مِ 

ببسط يدير  "أقسمي علير: (حزب الم ِ )قال الشَّاالُّ يف ¸: اإلقسام على هللا  -
مال أعينر أن اُعٍينا خري ما نفذف ب  مشي تر، واعلَّقي ب  وكرم وجهر ونور عينر وك
 .(4)قدرار، وأحاط ب  علمر"

مقبوٌل ِمْن جهة  ومردوٌد ِمْن جهة  ُأخرى؛ فقد جاء يف السُّنَّة ¸ واإلقسام على هللا 
ديث ، ويف احل(5)«هلو أقسر على هللا ألبرَّ  نْ عباد هللا مَ  نْ مِ  إنَّ » :الصَّييية؛ قال رسول هللا 

، (6)«ه، لو أقسر على هللا ألبرَّ ف  ع ِ ضَ تَ مُ  ضعيف   ة؟ كلُّ أال أخمكر أبهل اجلنَّ » :ا خر قال 
بقسم ، وهو عبد هللا امل من البسيط يف حال  ¸ احلديثان يف بيان صفاف َمْن يَدبَدرُّ هللا  هذان

، اقي ا نقي ا، رفعت  اقواه منزلةى ع  :؛ ومن  قول  ¸لي ةى عند هللا وهي ت  ابري ُمَتَكمِ   وال متعال 
ُ    ويكون هذا اإلقسام ُم  ن  عظ مي  ،(7)«هابألبواب لو أقسر على هللا ألبرَّ  أشعث، مدفو    بَّ رُ »    ْ َّ ِ                  

                                           

 (.221بق خترجي  ) : س( 1)
 (.23وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 2)
( رقر 12/332) ابب حديث جابر الٍويل وقصة أر اليسر -كتاب الزهد والرقائق   - أخرج  مسلر يف صييي ( 3)
(1331.) 
 (.25وراد الشاالية: ) :أ( 3)
 (.2113( رقر) 2/653) ابب الصلح يف الدية -كتاب الصلح   - أخرج  البصاري يف صييي ( 5)
 (.3912( رقر )3/1255) ابب عتل بعد الر  نير -سورة ن والقلر  -كتاب افسري القربن   -البصاري خرج  أ( 6)
( رقر 16/391) ابب فضل الضعفاء واخلاملل - داب كتاب الم والصلة وا  - أخرج  مسلر يف صييي ( 1)
(6623.) 



 

   

ُ                        َّ   ُّ وعظ ر رجا ه، وقال اإلمام الن ووي  ¸ ثقت  ابهلل  أوقع  هللا                    حلف على وقو  شيء  : "¬  
، وهذا لعظر منزلت  عند هللا اعاىل، وإن كان احلنث يف ميين   َ ن                             ِ ا ل   جابة س ال ، وصيانت  م       ى إكرام  
ْ        َّ      ، أم ا م ن  ع اتيق ق في  (1)"عاء، وإبراره إجابت                        ُّ وقيل: معىن القسر هنا الد   ،اس         َّ ا عند الن     ى حقري   هذه     َّ  َ 

 الصِ فاف فال يصحُّ من  اإلقسام، بل هو ِمْن سوء األدب والتَّكمُّ والغرور.

 يب ال معىن هلا يُفهر، وال اُعر  يف لغة العرب دعاء هللا أبلفاظ  مبهمة  ومعجمة  واراك
: "اللَّهرَّ إرَّ نسألر بعظير قدمي كرمي مكنون ُمزون (حزب  الصَّغري)وُاشتهر؛ كقول الر ِفاعيِ  يف 

وببهر جهر قهر ميمون نور ااار،  عجيج وهيج هبيج رهيج.. وبلوامر بوارف صواعق .أ ائر
       َّ  َّ   ِ     ِ              :  "الل هر  صل   وسل  ر وأبر وأكرم (صالا  الوسٍى)      ر   يف ، وقال ابن عر (2)"وحدانيَّتر اراباط

                   َّ                      َّ         مير اململكة، حاء الر محة، مير العلر، دال الد اللة، ألف       ِ          .. احلق   الواضح، .               ِ وأنعر على العز   
َفِمْن شروط الدُّعاء والذ ِكر املقبول أن يكون موافقىا للَّفظ العررِ   ،(3)..".   َّ           َّ   الذ اف، حاء الر محوف

 .(4)بوج   ِمَن الوجوه، وقد مرَّ معنا سابقىاولو 

  َمْن أابنيت  : "والسَّعيد حق ا (حزب الم ِ )س ال هللا أن يُغني  عن س ال ، قال الشَّاالُّ يف
فأابننا بفضلر عن س النا ، والشَّقيُّ حق ا َمْن حرمت  مر كثرة السُّ ال لر، عن السُّ ال منر

   ِ             ُّ     َّ                   فيق  قه حبقائق الز هد ح ى  أستغه عن الب ابريك، ، وقال يف إحدى دعواا : "(5)"منر
ْ  يف كل   علة  م ن   (   َّ       َّ       الص الة اإلهلي ة الكمى)، وقوهلر يف (6)"  َّ                ح ى  ال أحتااب إىل البرومبعرفتر   ِ       ِ    
ْ           ُ           ا م ن  علمر حبال ي غه عن س العلها: "  ىن من خنىمح قال هللا اعاىل:، (7)"  َ 

]سورة  يمحٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين
، ووعده لعباده ابالستجابة إن هر ¸في هذه ا ية الكرمية احلثُّ على دعاء هللا ف ،[61ابافر:

وَ َّى الدُّعاء عبادةى يف ا ية ¸ دعوه، وفيها الوعيد ِلَمْن يستكم ويستغه عن دعاء هللا 

                                           

 م.1993الٍبعة الثانية  - م سسة قرابة(، ط: 16/266للنووي ) ( املنهااب يف شرح صييح مسلر بن احلجااب 1)
 (1اجملمو  اجلامر ) :( 2)
 (.39مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 3)
 (.123د الشرعية من هذه الرسالة. ) : نظر: الفصل الثالث، ضوابط األوراا( 3)
 (.23وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 5)
 (.53وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 6)
 م.2112القاهرة،  -(، ط: دار جوامر الكلر3لصالة اإلهلية الكمى، ألمحد احلسيه ) :ا( 1)



 

   

: "وما ال األنبياء وأاباعهر يسألون هللا مصا  دينهر ودنياهر ¬الكرمية، قال شيخ اإلسالم 
ر، َفَمْن هو الَّذي استغه عن س ال هللا اعاىل؟! مثَّ خاصيَّة العبد أن يسأل ربَّ ، وخاصيَّة وبخرهت

 .(1)الرَّب أن جُييب ، َفَمْن ظنَّ أنَّ  يستغه عن س ال  فقد خراب عن رِبْدَقة العبوديَّة"

َّ

                                           

 (.111الرد على الشاال ) :( 1)



 

   

 

 :                مساء والص  فات:توحيد األ      أوال 

أو  ابري ضريف   نْ مِ  أن يوصف هللا مبا وصف ب  نفس  ومبا وصف  ب  رسول  هو: "
 فٍريقة األئمة وأهل احلق أّنر: .(1)"وال متثيل   ابري اكييف   نْ ، ومِ اعٍيل  

، وال يزيدون على ُيَسمُّون هللا مبا َ َّى ب  نفس  يف كتاب ، أو على لسان رسول  " -1
 ن من .الر وال ينقصو 

ِمْن  ويصفون  مبا وصف ب  نفس  يف كتاب ، أو على لسان رسول ¸ يثبتون هلل  -2
. ، وِمْن ابري اكييف  وال متثيل   ابري ضريف  وال اعٍيل 

، مر اعتقاد ما نفاه عن نفس  يف كتاب ، أو على لسان رسول  ¸ ينفون عن هللا  -3
 .(2)"موصوٌ  بكمال ضدِ  الر األمر املنفي¸ أنَّ هللا 

القاعدة الشَّرعيَّة العاصمة ِمَن اخللل والزَّلل يف ابب الصِ فاف هي: "األلفاظ الَّيت ورد هبا و 
النَّصُّ يعتصر هبا يف اإلثباف والنَّفي، فنثبي ما أثبت  هللا ورسول  ِمَن األلفاظ واملعاين، وأمَّا 

ود قائلها، فإن كان معىنى األلفاظ الَّيت ع يرد نفيها وال اثباهتا فال اٍلق ح ىَّ يُنظر يف مقص
ا قُِبَل، لكن ينبغي التَّعبري عن  أبلفاظ النُّصو ، دون األلفاظ اجململة، إالَّ عند احلاجة،  صيييى

 .(3)مر قرائن اُدبَدلِ  املراد"

                                                                املآخذ العقدي ة يف األحزاب واألوراد الص وفي ة يف ابب األمساء والص  فات:       اثني ا: 
  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰىمح قال اعاىل:، ¸اإلحلاد يف أ اء هللا 

، واإلحلاد: هو امليل عمَّا جيب فيها ،[121]سورة األعرا : يمح نت مت زت رت يب نبىب مب
 .(4)"ابيالثَّ  إلحلاد أب اء هللا هو العدول هبا وحبقائقها ومعانيها عن احلق ِ وقيل: "ا

                                           

 (.319: ون التأويل )قان( 1)
الراض، الٍبعة األوىل -(، ط: أضواء السلف 21مواقف الٍوائف من اوحيد األ اء والصفاف  مد التميمي ) :( 2)

 م.2112
 (.212شرح العقيدة الٍياوية ) :( 3)
 م2113اخلامسة، جدة، الٍبعة:  -: مكتبة السواديط ،: حممد أمحدف ،مد القرعاوي  ( اجلديد يف شرح كتاب التوحيد3)



 

   

  ييية كتسميت  مبا ع ُيَسرِ  ب  نفس  ال يف الكتاب وال يف السُّنَّة الصَّ ¸ اسمية هللا
: "اللَّهرَّ إرَّ نسألر ا هللا، ابحلقوف (حزب  الكبري)وابريها، قال الر ِفاعيُّ يف  واأل لابلدَّائر 

.. وبتشديد  ييد  كيد متل قوَّة قواعد أصول بقاء أبديَّة خلود دوام .األ ليَّة، والنُّعوف اإلهليَّة
ابامض ُمزون جواهر معادن ثغور حبور أسرة  وبعجيب ابريب لٍيف خفي ِ  دائر،دميوميَّتر ا 

سبيان ا : "ا (ختر اخلواجكان الصَّغري)"، وكقول النَّقشبنديَّة يف أ لمعاع علوم أ ليَّتر ا 
 أمان ا أمان ا أمان.. ا .ا هللا سلٍان ا سلٍان ا سلٍان.. ا .ا هللا سبيان ا سبيان

 ا ااهر.. .، وهللا يقضي ابحلق ِ ا قاضير رمضان: "، ويقولون يف أورادهر يف شه(1)ا هللا"
هبا نفس  وع يصف  هبا  بصفاف ع يصف هللا  ´فهر يصفون   .(2)"وهللا حيبُّ املتٍهِ رين

 .´يليق ب   وع ادل على كمال مٍلق رسول  

  َّعة يف فوااح سور القربن الكرمي، كقول ابن عرر   يف ¸ اسمية هللا ابحلرو  املق
: "وبقدرة بسر هللا الرَّمحن الرَّحير، ارفر قدري، واشرح صدري، (حزب الدَّور األعلى)ام اختت

ا َمْن هو ويسِ ر أمري، وار قه من حيث ال أحتسب بفضلر وكرمر وإحسانر 
]سورة  يمح يل ىل مل خل ىمح [2]سورة الشورى:  يمح يل ىل ىمح [1]سورة مرمي: يمحخلملىمح

ع خيمر أبّنا  إال أن هللا اعاىل  الم هللاوهذه احلرو  وإن كاني من ك .(3)"[2-1الشورى:
 .ابارك واعاىل صفاف ل  وإَّنا هي من كالم 

  مبا ع يصف ب  نفس  ال يف الكتاب وال السُّنَّة الصَّييية كوصف  ابلسَّرير، ¸ وصف هللا
، قال في  سوء أدب  ِمَن الدَّاعي -وهلل الكماء والعظمة -¸ واستعمال فعل األمر يف ُماابة هللا 

ل بقضاء أسر  .. ا ربِ  .لَِمْن قصده، ا قريبىا لَِمْن رجاه سريعىا: "ا (حزب التَّودُّد)اجليالينُّ يف 
، (5)عن محلة العرش" حامل العرش: "ا (حزب احلصن)            ِ    ِ    ، وكقول الر  فاعي   يف (4)حاجيت وبلوغ إرادخ"

ج لي وقول النَّقشبنديَّة يف ورد شهر شعبان: "ال إل  إالَّ أن وهذا ، (6)وجار املستجريين" ظهر الالَّ
                                           

 (.61دليل املريد ) :( 1)
 (.11ليل املريد ) :د( 2)
 (.25مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 3)
 (.12األوراد القادرية ) :( 3)
 (.9اجملمو  اجلامر ) :( 5)
 (.12ليل املريد) :د( 6)



 

   

مبا ع ¸ وهللا ِمَن اجلهل الَّذي قد يُفضي بصاحب  الراكاب ا ظور والوقو  يف الكفر بتسمية هللا 
، وعقيدة أهل السُّنَّة يَُسرِ  ب  نفس ، ووصف  مبا ع يصف ب  نفس  ال يف كتاب  وال سنَّة نبيِ   

¸ صفاا  قائمٌة على اإلميان بكلِ  ما جاءف ب  نصو  الشَّر  فُيَسمُّون هللا واجلماعة يف أ اء هللا و 
أو نفي ما نفاه   ، مر نفي ما نفاه عن نفس     مبا َ َّى ب  نفس  يف كتاب  أو على لسان نبي ِ 

 .عن  نبي  

  قال اجليالينُّ يف ¸ نفي صفة العلوِ  بقوهلر: "إنَّ هللا ،" : (صرحزب الن)يف كلِ  مكان 
¸ ويف هذا اكذيٌب هلل  ،(1)..".َمْن ال خيلو من  مكان"إنَّر أني احلقيق، ا مشرف المهان ا 

واستوائ  على ¸ على علوِ  هللا  ةى واكذيٌب للقربن؛ فقد جاءف ا اف صرحي ولرسول  
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ىمحالعرش، قال اعاىل: 

 يمح مل يك ىك لكمك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت زتمت

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىمح ، وقال اعاىل:[3]سورة يونس:
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك
 نب ىمح، وقال أيضىا: [53]سورة األعرا : يمححئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن

 .[32]سورة اإلسراء: يمحنثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  جاء يف -اعاىل هللا عن الر علو ا كبريىا -¸ نفي صفة القيام واحلركة عن هللا 
: "ا َمْن ليس ل  شبيٌ  وال مثيٌل موجوٌد، ا َمْن ليس ل  والٌد وليس (الصَّالة اإلهليَّة الكمى)

وباف القربن اكذب  .(2)"ليس يوصف بقيام  وال بقعود ، وال حبركة  وال عود  مبولود ، ا َمْن 
 ، وقال اعاىل:[22]سورة الفجر: يمح مم خم حم جم هل مل ىمحقوهلر هذا، قال هللا اعاىل: 

 حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ىمح
 مف خف جفحف مغ جغ مع جع}وقال اعاىل:  .[211]سورة البقرة: يمح هل مل خل
 .[111:ا  سورة{ ]حك جك مق حق

                                           

 (.19األوراد القادرية ) :( 1)
 (.25لصالة اإلهلية الكمى ) :ا( 2)



 

   

  وقال :« َّ(1)«ليل األوَّ حل ميضي ثلث اللَّ  ليلة   نيا كلَّ ماء الدُّ ينزل هللا إىل الس. 

لثُّلث األخري ِمَن اللَّيل على العرش، ونزول  يف ا¸ فالنُّصو  اثبٌي فيها استواء هللا 
 وعشيَّة عرفة، واجمليء يوم القيامة.

  نكال وابل  وال  ا ضارُّ ا ُميي: "أاقهر (حزب الدَّور األعلى)قال ابن عرر   يف
                    ِ           وجيب يف بعض األ اء والص  فاف اكرها  .(2)([35]سورة األنعام:  يمح جمحم يل ىل مل خلىمح

: ¬                           َّ             املكر، واخلدا  وابريها، قال الش يخ ابن عثيمل    َّ  ى     َّ  ِ                     مقي دة  كالض ار   واملستهزئ، وا ال، و 
ا يت ال يوصف هبا على سبيل اإلاالف؛ ألّنَّ ة الَّ صفاف هللا الفعليَّ  نْ والكيد وا ال مِ  املكرُّ "

وال يوصف هبا إاا ع  ،ا؛ فيوصف هبا حل اكون مدحى ا يف حال  وام   ،ا يف حال  اكون مدحى 
 نْ مَ لِ  ابملاكرين، خاد ٌ  قال: هللا ماكرٌ اكرين، خري الكائدين، أو يُ قال: هللا خري املا؛ فيُ اكن مدحى 

 .(3)"ادع خيُ 

َّ

                                           

ابب ال ابيب يف الدعاء والذكر يف بخر الليل  -كتاب صالة املسافرين وقصرها   -   مسلر يف صييي أخرج( 1)
 (.1169( رقر )6/219) واإلجابة في 

 (.23مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 2)
: دار ابن ط (،1/336)خراب أحاديث  واعتىن ب : سعد بن فوا  الصميل، مد العثيمل  رح العقيدة الواسٍيةش( 3)

 .هد1321الٍبعة: السادسة الراض  -اجلو ي



 

   

 

  ما أردا  فينا ومنَّا، وال نسألر دفر : "وقد أوجبي كون (حزب الم ِ )قال الشَّاالُّ يف
يف هذا الدُّعاء إشعاٌر أبنَّ القائل ال إرادة ل  يف أفعال  وال ، (1)سألر التَّأييد"ولكن ن ،ما اُريد

تَّة الَّيت أوجبها  اختيار وهذا عل قول اجلمية. واإلميان ابلقضاء والقدر ركٌن ِمْن أركان اإلميان السِ 
خلق  منذ  ومشي ت  وعلم ، وقد كتبهما على¸ على عباده، وها واقعان  رادة هللا ¸ هللا 

 حت جت هب مبىمح، قال اعاىل: ما ع يدَُقدِ ره ويُريده  ´األ ل، وال يقر منهما شيٌء يف ملك  

]سورة  يمححض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

َّويل املشهور: يف حديث جميل  وقال  ،[22احلديد: قال: فأخمين عن اإلميان، » ال
، (2)«هل ، واليوم ا خر، وا من ابلقدر، خريه وشرَّ قال: أن ا من ابهلل، ومالئكت ، وكتب ، ورس

ما أصاب   ه، وأن يعلر أنَّ ه، حلوه ومر ِ جل ابلقدر خريه وشر ِ أن ي من الرَّ "وحقيقة اإلميان ابلقدر: 
 .(3)" ¸هللا  نَ مِ    فضلٌ الر كلَّ  صيب ، وأنَّ ما أخٍأه ع يكن ليُ  وأنَّ  ،صٍ  ع يكن ليُ 

 فاإلحسان ال ": (حزب الم ِ )لوعد والوعيد، قال الشَّاالُّ يف اعٍيلهر لألمر والنَّهي وا
: "وهذا  ¬قال شيخ اإلسالم  (4)"ينفر مر البغض منر، واإلساءة ال اضرُّ مر احلبِ  منر

كالم يتضمَّن إلغاء األمر والنَّهي، والوعد والوعيد، والثَّواب والعقاب، وجعل النَّعير والعذاب 
ف ب  الرُّسل عن هللا ِمْن وعده ووعيده، ومثل هذا الرَّأي حيصل حيصل للعباد خبال  ما أخم 
.. إاا نظروا إىل القدر واملشي ة املٍلقة أعرضوا عمَّا جاءف ب  .لقوم  ِمَن النَّاس ِمَن املتصو ِفة

الرُّسل ِمَن األمر والنَّهي والوعد والوعيد، وال ريب أنَّ هذا ضالٌل مبٌل، وخرواٌب عن أابا  
 .(5)السُّنن(

                                           

 (.22وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 1)
 (.93( رقر )1/119ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان... ) -كتاب اإلميان  - أخرج  مسلر يف صييي ( 2)
 .(31-36أصول السنة لليميدي ) :( 3)
 (.29وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 3)
 (.111لرد على الشاال ) :ا( 5)



 

   

َّاعة ابملعصية قوهلر يف وِمْن اعٍ : (الصَّالة اإلهليَّة الكمى)يل األمر والنَّهي، ومساواة ال
ٌ، وضتمل ، (1)ُمدوٌد" برُّه ور ق  للعاصل"ا َمْن  وأمثال هذه العباراف ُاشعر أبنَّ أمر املعصية َهلِ 
َّائر والعاصي، ومعىنى بَدر  جبمير خلق  ف¸ : معىنى صيييىا حق ا أبنَّ هللا معنيل يشمل الر ال

فاسُدا أبنَّ الِمَّ والر ِ ف هنا خا   ابلعصاة، وأنَّ العاصي مر ما لدي  ِمَن الذُّنوب واملعاصي فإنَّ 
، وفي  اغريٌر ابملسلمل، وهتوين أمر ¸هللا يمُّه وميدُّه ابخلري والر ِ ف، وهذا ِمَن التَّقوَّل على 

َّاعة؟ وإن كاني رمحة هللا املعصية، فإن كان هذا  وسعي كلَّ ¸ املعىن مرادىا؛ فلما العمل وال
شيء  ويدخل في  العاصي وابريه إالَّ أنَّ ضديد المِ  والر ِ ف يف هذه الصَّالة ابلعصاة حملُّ نظر ، 

]سورة  يمحمئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰىىمح قال اعاىل:

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلىمح وقال اعاىل: ،[69العنكبوف:
 .[91-29]سورة النمل: يمح يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

ائر ِمَن هللا  يف كلِ  ما ُيصيب  ¸ كما أنَّ لفظ "ُمدوٌد" الوارد فيها، في  اشتباٌه ابملدِ  الدَّ
َّائر، قال اعاىل:   خم حمىمحالعاصي ِمَن األفعال واألقوال، وهذا أمٌر خيتصُّ ب  امل من ال

 .[12]سورة نوح: يمحىن من خن حن جن يم ىم مم

  أوراد النَّقشبنديَّة الَّيت يُردِ دوّنا يف شهر رجب  ورد "جتديد اإلميان": "بمنُي ابهلل ِمْن
ومالئكت  وكتب  ورسل  وابليوم ا خر خريه وشر ِه ِمَن هللا اعاىل"
       َّ          َّ   ، مر صي ة القول ال ذي (2)
ِ       َّ         ي رد  دون  وثبوا  يف نصو  الش ر  إال  أن   ع أيف  يف الش ر  األمر ب                        تجديد اإلميان يف شهر رجب  ُ   ِ                       َّ     َّ   َّ     

ب  يف  ¸ سواه، وليس أمرىا مندوابى أو مستيب ا، ولو كان كذلر ألمر هللا              وال يف أي شهر  
 .واواصوا ب  فيما بينهر ٪ألصياب   كتاب ، ولعلَّم  النَّيبُّ 

  اببنا يمحبسر هللاىمح: "(حزب البير)كقول الشَّاالِ  يف ¸ انتقا  حرمة كالم هللا ،
فسيكفيكهر هللا ىمحمحايتنا  يمححر عسق ىمحكفايتنا،   يمحكهيعصىمحسقفنا،  يمحيسىمحيٍاننا، ح يمحاباركىمح

      َّ  َّ     ُّ     ُّ      : "الل هر  ا حي  ا قي وم بر (       َّ        حزب الد ور األعلى)                 وقول ابن عرر   يف ، (3)(يمحوهو السمير العلير
خر            َّ     وأدخله ا أو ل ا ب، يمحبسر هللاىمح فامحه حبماية كفاية وقاية حقيقة برهان حر  أمان  َّ   ضص ني 

                                           

 (.21الة اإلهلية الكمى ) :الص( 1)
 (.61ليل املريد ) :د( 2)
 (.11وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 3)



 

   

           َّ              َّ    ، واسبل الل هر ا حلير ا ست ار  يمح                      ما شاء هللا وال قوة إال  ابهللىمح              ِ            يف مكنون ابيب سر   دائرة كنز 
 .(1)(يمحبل هللاواعتصموا حبىمحكنف س  حجاب صيانة جناة 

: "إنَّ جعل كالم هللا مبنزلة الباب والسَّقف واحليٍان حيتااب مثل  ¬قال شيخ اإلسالم 
 .(2)قد يُفهر ِمْن الر انتقا  ُحرمت "إىل أثر  وإالَّ فهو بدعٌة، و 

 والر ب ايبهر األجور اخليالي ة على ¸  استهزاء الصُّوفيَّة واستهتارهر بكتاب هللا      َّ                         
                                    ُ        َّ ى    َّ ى     ى      ى                   َّ    ُّ أاكارهر ومقارنتها ابلقربن العظير، مبا ي ضفي مزي ة  وهي ة  ابالة  فاسدة  عليها؛ كما  عر الت يجاين  

َ           َّ                 َّ     االوهتا يعدل م ن  القربن ست ة بال  ختمة ، فالت فضيل     َّ    وأن  أجر (              ُ    صالة الفااح ملا أ ابلق)يف   ِ           
، وشت ان بل كالم هللا  ٌ      َّ            يكون بل شي ل م تماثلل وم تشاهبل وبينهما اش اك  يكر     ُ الدم  ¸               ُ         ُ                  

ْ    َّ                    عجز م ن  أو ل  إىل بخره، وبل كالم     ُ الدم   َ                     أولياء الش يٍان الكذبة، فهذا م ن  االستهزاء واالستهتار     ِ   ِ                  َّ          
 .(3)¸بكتاب هللا 
 ؛وال الوضر املناسب هلا وقتهاوقوهلا يف ابري     ة  معين    ة  الحب  ٌ ة        َّ هي خاص                  لتزامهر أبحزاب  ا 
، فهر يلتزمون ارديد هذه ، و"النصر" يف مالقاة األعداءلركوب البير "حزب البير"مثل 

ٌ                    ر جلوس  يف حلقهر ويف مساجدهروهكل يوم األحزاب    ،دون ركوهبر يف حبر أو خوضهر ملعركة      
      ُ   كأن ي تلى  ا       ِ  يف ابري حمل  ه  ى ة  كن مشروعاع  يف أصلها؛ ةمشروعو   ى ة  سائغ األحزاب هذا يلو كانف

، فال يفعل الر إال   حزب البير الذي في  الدعاء بتسصري البير               ِ                       َّ يف املساجد ويف كل   مكان 
ٌ    ُ    جاهل  ال ي در  ٌ    ما يقول أو م ستهزئ  ابهلل ك         ُ           (4). 

 غري املعىن ال ذي أ نزلي في ،  انتزا  ا اف ووضعها يف ابري موضعها واالستشهاد فيها ب           ُ    َّ          
حزب )                َّ             َّ                 ُّ              َّ   ِ    كاستصدام ا اف ال يت نزلي يف الكف ار واملنافقل يف الد عاء، وكقول الش اال   يف 

يي يمححر عسقىمحوبد ، ُ    ك فيي  يمحكهيعصىمح   ِ  "حبق   : (   َّ  الن صر  يمحكهيعصىمح      َّ     ِ  .. الل هر حبق   .ُ   مح 

   َّ  َّ   ِ     الل هر  حبق   ا  ، ا         َّ   محايتنا ُم ا خن يمححر عسقىمح...         َّ      اكفنا هر  العدا يمحكهيعصىمح يمحكهيعصىمح

                                           

 (.23مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 1)
 (.92الرد على الشاال ) :( 2)
 (.115نظر: التيجانية ) ا( 3)
 (.93انظر: الرد على الشاال ) :( 3)



 

   

         َّ                     ومن : الت العب آبي القربن كتكرار  .(1)، بلٍفر ا خفي األلٍا "وقا  وسورة األحقا 
ٍ عة يف بداية الس ور بصورة  ال اليق بكالم هللا                              ، ووضعها يف اراكيب ُمالفة  ملا ¸          َّ              ُّ                        احلرو  املق

مراب ىمحاس حر عسق بير(: "                                     َّ   ُّ          جاء يف كتاب هللا العزيز، ومن  ما وضع  الش اال  يف )حزب ال

ٌ          البيرين يلتقيان بينهما بر خ  ال يبغيان ُ                 َّ   حر حر حر حر حر حر حر، ح ر  األمر وجاء الن صر  يمح                                                 
 يف االوة كتاب هللا  فهذا انتزا  ال مسوغ ل  وابري مشرو  .(2)"فعلينا ال ينصرون
السورة، فإن   فإن االوة القربن على ابري الوج  املشرو ، فأشب  انكيس"، واالستشهاد آباا 
 .  (3)"منهي عن  ابالافاف

  أبن   خلق قٍب الص وفي ة على صورا ، وأن   أمان  ؛ والقول´   َّ  ُّ               الت قو ل والكذب على هللا       َّ                َّ   ُّ             َّ  
               َّ                      يف صفاف القٍب ال ذي هو عنده خليفة رسول  (           ُّ  حزب صالة الن ور)                        العاملل، قال ابن عرر   يف 

م د       ُ الدم      ُ َ  ِ  ى                     ، وم ند ف  ذ ا أحكام  منهر بصدق ، ْ      ن  خلق     ُّ        ِ ، حمل  نظر هللا م  : "وعمدة هللا يف األمضية  ِ  ِ
ْ            َّ    للعواع بروحاني ة املفيض عليهر م ن  نور نوراني ت ،  ْ                م ن  خلق  على صورا               َّ              ِ  ، وأشهده أرواح مالئكت ، َ 
قد خلق أحد على  وع أيف أن هللا  .(4)"   َّ            َّ                     ٌ وخص ص  يف هذا الز مان ليكون للعاملل أمان  

 .(5)«فإن هللا خلق بدم على صورا »ث: صورا  إال ما جاء يف احلدي

  :استيالل الت مائر واعليقها، ف م ن  صلواهتر          ْ  ِ    َّ  َّ   ِ        ِ      َّ           الل هر  صل   على سي  در حمم د  وعلى بل "          َّ               َ 
وقد  ،(6)"         َّ    ونفعي الت مائر  ِ     َّ                                                 سي  در حم مد  ما سجعي احلمائر، وحامي احلوائر، وسرحي البهائر، 

.(7)«   ٌ شرك  ولة            ِ مائر، والت           َّ قى، والت     ُّ الر     َّ إن  » :قال  ا انفر واضر  ٌ             ِ        َّ           ُّ ، فهي شرك  العتقاد املعل  ق هلا أبّن           

َّ

                                           

 (.111-113شوارف األنوار ) :( 1)
 (.11وراد الٍريقة الشاالية ) :أ( 2)
 (93رد على الشاال ) :ال( 3)
 (.26مو  أحزاب وأوراد الشيخ األكم ) :جم( 3)
( رقر 16/321) ابب النهي عن ضرب الوج  -كتاب الم والصلة وا داب  - أخرج  مسلر يف صييي ( 5)
(6591.) 
 (56لبدور النرياف ) :ا( 6)
 (، صيي  األلباين.3223( رقر )691) : ابب يف اعليق التمائر -كتاب الٍب   -خرج  أبو داود أ( 1)





 

   

 :                         أهم   الن تائج والت وصياتوضتوي على 
            ِ        َّ              َّ                       َ         َّ         وبعد هذه الد  راسة ال يت أسأل هللا العلي  العظير، أن جيعل فيها الق بول والن فر لإلسالم 

ب   هللا           َّ ى      ُّ   َّ     َّ واملسلمل عام ة ، وللص وفي ة خاص   ُ  ُّ   ة ، وأن أكون قد وف  قي فيها إىل ما حي  ُ   ويرضاه، خرجي   ى                ِ                            
         َّ     ببعض الن تائج.

الفة   -1 ُ       عدم وجود اعريف  منضبط  يد ع ر     الص وفي ة كفرقة  ُم           َّ   ُّ     ُ  ِ  َ ، واراباط للكتاب والسنة                        ُ 
                         ُّ    اعريفها مبراحل نشأهتا واٍو رها.

ْ           َّ  ِ                     ن  مصادر الت لق  ي واالستدالل يف وصااهر         ُّ   َّ                    ُّ َّ   ِ اعمد الص وفي ة إىل جعل الكتاب والس ن ة م   -2
الف الر الوصاا، إم ا م ن  ابب الت قية ابري املصر ح هبا، أو  ْ        ُّ           َّ         ألاباعهر، يف حل أن  الواقر خي   ِ  َّ                   ُ         َّ                

ْ     َّ         خوف ا م ن  الت شنير واال دراء م ن  عام ة املسلمل.  ِ              َّ     َ     ى  ِ 

ُّ                                ُّ   َّ      العلر الل د ين    هو أساس املعرفة واالستدالل عند الص وفي ة، وإن -3 ِ   ُ اختلفي وسائل           َّ
ٌ                 ُّ   َّ                    احلصول علي ، وهو مرار  خصب  لنشر خرافاف الص وفي ة، واخ اعاف كراماهتر.     ٌ                     

ْ  اقديس األشصا  ركن  أساسي  يف عقيدة الص وفي ة، فاألولياء مقد مون على كل   م ن   -3  َ  ِ          َّ               َّ   ُّ                    ٌ                
. ٌ  سواهر، وهلر مرااب ودرجاف                         

رين عن عقيدة ومنهج الص وفي ة األو  -5                  َّ  ائل املشهود هلر بصي ة         ُّ   َّ       ِ                       ُّ   َّ      خرواب الص وفي ة املتأخ  
          َّ                    َّ  املعتقد أد ى إىل ا رافاهتر العقدي ة.

ٌ            اال را  لدى الص وفي ة حقيقة ؛ هو ا را   يف اوحيد هللا  -6 وال يقتصر على ¸               ُّ   َّ       ى         
ٌ  لوكي   البدعي   كما هو مشتهر .          ُّ اال را  الس                ِ        ِ     

بلي   يف                                ِ       ُّ   َّ           ِ      ُّ   ِ    ظهرف عقيدة وحدة الوجود عند متقد  مي الص وفي ة كالبسٍامي   والن وري   وا -1   ِ    ِ    لش  
                              ِ        شٍياهتر وحالة الغيبة وإن ع يصر  حوا هبا.

اد واحللول وال يت ظهرف  -2 ري الص وفي ة بعقيدة وحدة الوجود واالض   ْ      ِ       ُّ   َّ                         ِ              َّ       الب س كثري  م ن  متأخ    ِ  ٌ     َّ   
 وأدعيتهر. ،وصلواهتر ،وأورادهر ،   َّ ى         جلي ة  يف أحزاهبر

ٍ ر ف الص   -9    َّ             وفي ة، وب  جيذبون                               َّ                ُُّ      ُّ األحزاب واألوراد هي حجر األساس ال ذي اقوم علي  ال
ٍ ر قهر.    ُ الدم   ُ  ُ    ريدين ل         



 

   

                                         ُّ   َّ        ى      ى              اراباط األحزاب واألوراد ابألحوال واملقاماف الص وفي ة اراباا ا وثيق ا، فبقدر االوة  -11
 ريد لألوراد اكون منزلت  ومقام .    ُ الدم  

ْ            َّ       ُ          أه  ي ة الت نب   لألحزاب واألوراد الص وفي ة وما فيها م ن  مزالق عقدي ة ، قد ا فضي بقائل -11 ها    ِ َّ     َّ  ُّ                    ُّ   َّ           ِ 
 ¸.إىل الكفر واإلشراك ابهلل 

                             ُّ   َّ                            ُّ    عدم االاب ار ابألحزاب واألوراد الص وفي ة عند شينها ومل ها اب اف والن صو   -12
 وسياقها يف ابري مضاّنا ومناسباهتا الصييية.    َّ   َّ  الش رعي ة.

ْ     ِ           ُّ   َّ      ِ                                األحزاب واألوراد م ن  أهر   وسائل الص وفي ة يف بث   أفكارهر، ونشر عقائدهر الباالة. -13  ِ                

َ       َّ     ُّ   َّ                      ٌ     ُّ    َّ تأث  رين م ن  العام ة ابلص وفي ة، هر أصياب احلاجاف سواء  الد نيوي  أكثر امل -13 أو  ة   ِ     ِ 
          َّ          ضسينها، أم ا املوسرون العمل على       َّ       َّ  ُّ       ِ              َ                األخروي ة، فالت صو   كاملصد  ر للفقراء يف ق بول أحواهلر وعدم 

    َّ                                                  ِ       فإن  األحزاب واألوراد أسهل اريق لتيصيل األجور العظيمة أبقل   جهد .

ْ             َّ   فيها م ن  أجور  خيالي ة  يدعي  الصوفية            ُّ   َّ          واألوراد الص وفي ة بسبب ما شيو  األحزاب  -15  ِ     
 ُ                     ا غري حبفظها والتزامها.

            َّ ى    َّ                                                   أوصي نفسي أو ال  وكل  حمب   للصري راابب  يف األجور العظيمة؛ احلر  على االلتزام  -1
                  َّ        َّ     األاكار املأثورة الص ييية الث ابتة            ُّ َّ                                            ابلكتاب والس ن ة عند األخذ ابألوراد واألاكار، والتزام األوراد و 

                ُّ َّ     َّ     على الكتاب والس ن ة الص ييية.          ِ                  ُّ          ِ         ، وعرض كل   ورد  أو اكر  يتر  نشره يف أي   وسيلة        َّ ِ  عن الن يب   

رين  -2          ِ                  ، وعرض كل   ما يقول  ويسلك  إىل املنهج احلق   ُّ    ابلر جو          ُّ   َّ       ِ     أوصي الص وفي ة املتأخ  
 ي أقواهلراستبدل      وإال   وافقتهما فبها ونعمي؛ فإن     َّ     ِ   وسن ة نبي    ¸ شيوخهر على كتاب هللا 

 مبا يف النصو  الشرعية الصييية.

ْ    ِ              ُ         َّ  ُّ                      َّ           ُّ    الت ثب ي م ن  كل   ورد  واكر  ي نشر، والت وق ف في  ملعرفة مدى مشروعي ت ، فليس كل  ما  -3  ِ  ُّ  َّ   
 ُ               َّ              َّ   َّ            ى    ى  مي أل اب اف القربني ة واألحاديث الن بوي ة يكون مقبوال  شرع ا.

                         َّ                       صص العقيدة إىل االلتفاف للش صصياف اليت اشتهرف ابخ ا  دعوة الباحثل يف خت -3
                                                                               وارويج األحزاب واألوراد وفضح عقائدهر الباالة، ومدى  ثريها على أورادهر، كابن عرر   
، وأر احلسن الش اال   وحممد عثمان املريابه   يف مواضير اتعل ق واربط بل عقائدهر       ِ               َّ   ِ                  ِ               َّ                   احلامتي  

 وأابايلهر يف أاكارهر.



 

   

وعظر خٍرها  للنصو  الشرعيةاملصالفة  ااف اجلهود يف بيان بٍالن هذه األوراداك -5
                    ُّ             َّ                        َّ                        على عقيدة املسلر، وحث  العلماء وأئم ة املساجد على انبي  العام ة ابلتزام األاكار املشروعة 

    ُّ            َّ    وجتن ب البد  والض الالف.

، وأبس -6 ٍ ر ف.                                       ى    ِ               احلر  على نشر األوراد املشروعة جبعلها متاحة  لكل   يد مسلر         ُُّ   هل ال

               َّ             ِ      َّ          َّ  َّ                        اوظيف وسائل الت واصل االجتماعي   والت ٍبيقاف الذ كي ة يف نشر األوراد املشروعة،  -1
    ِ           الذ  كر املقبول. وشروط وبيان ضوابط

   ُّ                  َّ         َّ                    َّ                  احلث  على عمل برامج للن اش ة اتعل ق ابألاكار املأثورة الص ييية لسهولة حفظهر  -2
ها.    َّ   إا 

ََأنَأتقَدمَبشكرَهللاَالرسالةَهذهَضوعََووبعد:َفلَأنسىَيفَختامَهذاَالعرضَمل ََ َ َ ََ َ  َ َ ََ ََ ََ
َيفَ ر،َوهذاَماَوفَقينَإليهَرّبََ ََفهوَالـَمعنيَعلىَماَتقَدم،َوهوَصاحبَالفضلَاملقدََمَواملؤخََ َ   َ َ ََََ ََ َ َ ََ َََ َََ َ َ َََ   َ َ َ ََ ََ   َ ََ ََ َ َ َََ ََ َ ََ ََ َ َ َََ  َ َََ ََ ََ ََ ََ َ  َ ََََ َ َ َ
َكتابته،َوتشييدَمبانيه،َ توضيحَهذاَاملوضوعَوبيانَتقسيماتهَوفصولهَومباحثه،َومنهجيَيف

َ َوحتريرَمضامينه،َوماَهذاَإَّلَجهدَاملقلََ   َ ََ ََ َ َ َ َ  َ ََ ََ َ َََ َ َََََ َََ َََ ََ َ َوَّلَأَدعيَفيهَالكمال،َولكنَعذريَأَنينَبذلَتََ  َ ََ ََ َ  َََ َ َ َ َ ََ َ ََ َََ ََ َ ََ ََََ ََ َ  َ ََ َ َ
َهللاَ ََفَمَن َفإنَأصبَت ََقصارىَجهدي، َفيه َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ  َ َ ََََ ََفَمَنََ َوإنَأخطأَت َوذاكَمرادي، َوحده  َ  َ  َ َ  َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ

َََنفسيَوقصورَعلمي،َويكفيينَشرفَاحملاولةَوالَتعَلم،َ  َ َ ََََ ََََ ََ ََ َ َ َ ََ ََ َ ََ َََ َ ََ َََ َ ََ ََ َ واحلمد هلل يف األوىل واآلخرة علش ما ََ
ه يف هذه الر                                                 سالة، وأسأله تعاىل الق بول والس داد والت وفيق                                             أنعم وتفض ل، وعلش ما بل غين إاي 

َالَلهَمَعلىَنبيََناَحمَمَدَوعلىَآلهَوصحبهَوالتَابعنيَوَمَنَتبعهمَإبحساَنَ،             يف األمر كل  ه َوصلََ  َ ََ َ َ ََ َ َََ َ  َ  ََ ََ َََ  ََََ ََََ َ َ ََََ ََ َََ َ  َ  َ َ َََ   َََ ََ ََ َ َ َ  َ ََ َ   َ َ َ
َكثريَا. َإىلَيومَالدََينَوسلََمَتسليَما  ََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ   َ َ َ ََ َ  َ ََ َََ ََ َ َ 

 



o اآلايت القرآنية. فهرس 
o األحاديث النبوية فهرس. 
o األعالم. فهرس 
o .فهرس البلدان واألماكن 
o فهرس األلفاظ الغريبة. 
o والطرق فهرس الفرق واملذاهب. 
o واملراجع. املصادر فهرس 
o املوضوعات. فهرس 

 



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 الفاحتة

 681 1    يمح جم   يل   ىل   مل   خل ىمح
 البقرة

 668 51   {    يئ   ىئ   نئ   مئ   زئ   رئ   ّٰ   ِّ   ُّ   َّ }
 106 113  {   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل }
 678 152  يمحمغ جغ مع جع مظ حط مضىمح
 111 165  يمح ىن يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىمح
 136 211   يمححك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ىمح

 110 255  يمح جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت ىمح
 618 216 { اك يق ىق يف ىف يث ىث}

 آل عمران
 108 113   {  نن   من   زن   رن   مم   ام   يل   ىل }
 660 115   {     مبهب   خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ   جئ   يي }
 60 111   {  جي   يه   ىه مه   جه   ين   ىن   من }
 166 122  { هب   مب   خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ   جئ }
 606 131  {حل جل مك لك خك حك}

 النساء
 162 32   يمح  خبمب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ   جئ   يي   ىي   ني   مي   زيىمح
 607 59   {    هن   من   خن   حن   جن   مم   خم   حم   }
 682 113  يمحزن رن مم ام يل ىل ملىمح
 112 163 {نب مب زب رب }



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 املائدة

 3   {    نت   مت   زت   رت   يب   ىب   نب   مب   زب }
8 ،

607 
 10 15   {  ىت   نت   مت   زت   رت   يب   ىب   نب }
 163 12     يمح مت   زت   رت   يب   ىب   نب   مب   زب   ربىمح
 86 11   {  هث   جه   هن   من   خن   حن   جن   مم   خم   حم }

 األنعام
 603 21   {  مل   مك   لك   هش   مش   هس   مس   هث   مث   هت   مت }
 131 35     يمح    جمحم   يل   ىل   مل   خلىمح
 27 113   {  ٍّ   خي   حي   جي }
 112 133  يمحىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىمح
 660 153   {  مت   زت   رت    ىبيب   نب   مب   زب   رب }
 78 163   {  هن    جفحف   مغ   جغ   مع   جع   مظ   حط   مض   خض }

 األعراف
 608 3   {     ٰذٰر   يي   ىي   مي   خي   حي   جي   يه   ىه   مه   جه }
 30 31   {    يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل }
-33   {    يل   ىل   مل   يك   ىك   مك   لك   اك   يق   ىق   يف  ىف  }

33 616 

، 81 53   {    ىق   يف   ىف   يث   ىث   نث   مث   زث   رث   يت }
136 

 166 53  { حئ   جئ   يي   ىي   ني    زيمي   ري   ٰى   ين }
، 611 55 { حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ}

111 



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 108 62   {    ىل   مل   يك   ىك   مك   لك   اك   يق }
 27 133   {  مص   خص   حص   مس   خس   حس   جس   مخ   جخ   مح }
 112 133 {مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب}
 112 169  يمح خك مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ىمح
، 162 121  يمح نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰىمح

111 
 86 122  {  جنحن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل }

 التوبة
 616 3  { ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق }
 108 11   {    يل    ملىل   يك   ىك   مك   لك }

 يونس
 161 3   يمح نب   مب   زب   رب   يئ   ىئ   نئ   مئ   زئ   رئىمح
 136 3  يمح نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ىمح
 161 31   يمح   حص   مس   خس   حس   جس   مخ   جخ   مح   جحىمح
-62    {    يمجن   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل }

63 
81  ،
83 

-116     يمح  خنمن   حن   جن   مم   خم   حم   جم   هل   مل   خلىمح
111 163 

 الرعد
 680 22  يمحهئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هنىمح

 نحلال
 167 36 {مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}
 10 33   {    ٰر   ٰذ   يي   ىي   مي }



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 602 116 { خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح}

 اإلسراء
 13 1   {    مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل }
 136 32  يمح ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ىمح
 72 33   {     ميني   زي   ري   ٰى   ين   ىن   نن   من   زن   رن   }
 606 51 {  حك جك مق حق خفمف حف جف مغ}
 602 51 {  مع جع مظ حط مض خض حض جض}
 617 22 {  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن}

 هفالك
 23 65   {  زث   رث   يت   ىت   نت   مت   زت   رت   يب }

 مرمي
 130 1  يمحمل خلىمح
   {  رن   مم   ام   يل   ىل   مل    ىكيك   مك   لك   اك }

11 
17 ،
602 

 طه
 72 5    { يف   ىف   يث   ىث   نث }
 81 12   {  مق   حق   مف   خف   حف   جف   مغ   جغ   مع   جع }
 136 111 {حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع}
 682 131  يمحيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثىمح

 األنبياء
 26 33   {  مك   لك   خك   حك   جك    حقمق   مف   خف   حف   جف   مغ }



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 606 91 { مع جع مظ حط مض خض حض}

 احلج
{ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ } 2 602 

 احلجر
 8 9   {  ىن   نن   من   زن   رن   مم   ام   يل }
 601 33 { خت حت جت هب مب خب حب جب هئ}

 املؤمنون
 603 111 { يي ىي مي خي حي جي يه ىه}
 18 112   {  َّ   ٍّ   ٌّ   ٰى   ٰر   ٰذ }

 الفرقان
 80 1  { مخ   جخ   مح   جح   مج   حج   مث   هت   مت   خت }
 81 2   {    خض   حض   جض   مص   خص   حص   مس   خس   حس   جس }
 113 31 {مضحط خض حض جض مص خص حص}
 682 62  يمححب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيىمح

 اءالشعر 
 10 195   {  يي   ىي   ني   مي }

 النمل
-29  يمح حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلىمح

91 
132 

 القصص
 17 51   {     مغجف   جغ   مع   جع   مظ   حط   مض   خض }



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 العنكبوت

 678 35  يمح مسحص خس حس جس مخ جخ مح جحىمح
 132 69  يمححئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰىىمح

 الروم
 110 31  يمح هب مب خب حب جب هئ ىمح

 لقمان
 101 6  { يئ   ىئ   نئ   مئ   زئ   رئ   ّٰ   ِّ   ُّ   َّ }

 السجدة
 110 3  يمح ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىمح
 81 2-1   {  مب   خب   حب   جب   هئ   مئ    حئخئ   جئ   يي   ىي   ني }
-16 { نن من زن رن مم ام يل ىل}

11 600 

 األحزاب
 678 35  يمحمخ جخ مح جح مج حج مثىمح
 31   {    خف   حف   جف   مغ   جغ   مع   جع   مظ   حط   مض   خض }

71 ،
86 

-31  يمحجن مم خم حم جم هل مل خل حل جلىمح
32 678 

 فاطر
 161 11  {  ممجن   خم   حم   جم   هل   مل   خل   حل   جل   مك }
 22  يمح حط    خصمص   حص   مس   خس   حس   جس ىمح

11 ،
612 



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 الصافات

 611 163    يمح يق   ىق   يف   ىف   يث   ىث   نث ىمح
 الزمر

 683 2  يمحيت ىت نت مت زت رتىمح
-11  {   جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل }

12 80 

 غافر
 603 39   {    حك   جك   مق   حق   مف   خف   حف   جف }
   {    جي   يه   ىه    جهمه   ين   ىن   من   خن }

61 
23 ،
117 

 فصلت
   {    ىت   نت   مت   زت   رت   يب   ىب   نب   مب   زب   رب }

6 
81 ،
81 

 161 31  { حن   جن   يم   ىم   مم   خم    جمحم   يل   ىل   مل }
 الشورى

 130 2-1  يمح يل ىل مل خل ىمح
 607 13    {    اكلك   يق   ىق   يف   ىف   يث   }
 618 21    يمح حض   جح مج   حج   مث   هت   مت   خت   حت   جت   هب   مب   خب   حب ىمح
 11  { خي   حي   جي   يه    مهىه   جه   ين   }

163 ،
162 

 الزخرف
 78 15   {  يق   ىق   يف   ىف   يث    نثىث   مث   زث   رث   يت }



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 602 11 { ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي}

 اجلاثية
 608 12   {    ٰى   ين   ىن   نن   من   زن   رن   مم   ام   يل }
 606 21 {  خض حض جض مص خص حص مس خس}

 األحقاف
 81 5   {  مل   جك   مق   حق   مف   خف   حف   جف   مغ   جغ   مع   جع }

 الفتح
 618 11   {   يمجن   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل }

 الذارايت
  { يئ   ىئ   نئ   مئ   زئ   رئ   ّٰ }

56 
102 ،
167 

 الطور
 78 35   {  ِّ   ُّ   َّ   ٍّ   ٌّ   ٰى   ٰر   ٰذ   يي }

 النجم
 112 5-1  يمحخن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ىمح
 28 32 { مس خس حس جس مخ محجخ جح مج}

 احلديد
 133 22  يمحمح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبىمح

 اجلمعة
 163 1   يمح جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خلىمح
 680 11  يمحمئنئ زئ رئ ّٰ ِّىمح



 

   

 رقمها اآلية
 رقم

 الصفحة
 امللك

 72 16    { يب  ىب   نب   مب   زب   رب   يئ   ىئ   نئ   مئ   زئ   رئ }
 احلاقة

-33 {ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت}
36 112 

 املعارج
 603 11 { جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل}

 نوح
 132 12  يمحىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمىمح

 اجلن
 81 21    { من  زن   رن   مم   ام   يل   ىل   مل   يك }

 املدثر
 601 31   {  يت   ىت   نت   مت }

 القيامة
-22 { ين ىن من خن حن جن يم ىم}

23 602 

 املطففني
 602 15 { ىك مك لك اك يق ىق يف}

 الفجر
 136 22  يمح مم خم حم جم هل مل ىمح
-25 { ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه}

26 602 

 العلق
 23 5   {  حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ }

َّ



 

   

 الصفحة رقم طرف احلديث م.
 87، 82                  ى م، وهر أربعون رجالى  ا                 األبدال يكونون ابلش   1
 661                           بثياب فيها مخيصة سوداء صغرية          أخ النيب    2
 612  رسول هللاوأين   ،ادعهر إىل: شهادة أن ال إل  إال هللا   3
 16                         مان ع اكد ر ا امل من اكذب            َّ إاا اق ب الزَّ    3
 26                               ر ليلتكر هذه؟ فإن رأس م ة سنة       أرأيتك   5
 617 اقر وا القربن فإن  أيخ يوم القيامة شفيعا ألصياب    6
 101      ٍيقون           ُ األعمال ما اُ    َ نَ      ِ فوا مِ    َ اكلَ    1
 111 ف  ع ِ ضَ تَ مُ  ضعيف   ة؟ كلُّ أال أخمكر أبهل اجلنَّ    2
 110 ينهاكر أن ضلفوا آبابئكر ¸هللا  أال إنَّ    9

 166      يوشر           ٌ ا أر بشرٌ       َّ اس فإَّنَّ       َّ ها النَّ      ُّ أال أيُّ     11
 603 أما إر سنصمك ، أما الرجل األول الذي أايي علي  يثلغ رأس  ابحلجر    11
ِ     ِ         ا وهللِا إين ِ ألخشاكر هلل  أم    12  16، 30   ْ        وأْاقاكر ل      
 600                            رض علي  مقعده ابلغداة والعشي               ُ  أحدكر إاا ماف عُ       إن      13
 131    ٌ شركٌ     ولة            ِ  مائر، والت ِ         َّ قى، والتَّ    ُّ الرُّ     َّ إنَّ     13
 12                                           يقول يوم القيامة: ا ابن بدم مرضي فلر اعدين        إن هللا     15

              ٍفى قريشدددا مدددن       ، واصددد                           هللا اصدددٍفى كناندددة مدددن ولدددد إ اعيدددل   إن     16
 80      كنانة

َ         َلرجٌل ُاوَضُر يف أمَخص قدمي                    ى            إن أهون أهل عذاابى يوم القيامة    11      ُ  َ   ُ  ٌ    َ 602 
 31                             ر إاا كان فيهر الرجل الصا       إن أول    12
 600  سبيل هللايفمجاهدين لأعدَّها هللاُ ل رجةد  ةاجلنَّة م يفِإنَّ     19
َّ َّإن َّ    21 ََّّلالَّدقَّدقيقة؛َّفماَّدقيقةَّإَيانك؟َََّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََّّّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ 36 
ُّ  هلل مالئكةى  إنَّ     21  686 كرف يلتمسون أهل الذ ِ رُ يٍوفون يف ال



 

   

 الصفحة رقم طرف احلديث م.
 111 هلو أقسر على هللا ألبرَّ  نْ عباد هللا مَ  نْ مِ  إنَّ     22
 610                                        يوان الرجل املكان يف املسجد كما يوان البعري   أن     23
 88                                   ى سبعة أحر ، لكل بية منها ظهر وبٍن ُ             أُنزل القربن عل    23
 112 مثلكر، أنسى كما انسون ا أر بشرٌ إَّنَّ     25
ُ َ َّ   د كان فيما مضى قبلكر من األمر حُمَدَّثون     إن  ق    26                               22 
 617         ا أنكرا      ى ا أمرى                  ى  رأيي يف املسجد بنفى    ِ إين ِ     21
 27                منكر رب  ح ى ميوف                    ٌ موا أن  لن يرى أحدٌ  َّ لَّ  َ عَ   َ ادَ     22
 17           حالوة اإلميان   َ دَ  َ جَ  َ وَ     في     َّ نَّ     ُ من كُ      ٌ ثالثٌ     29
ين النَّصيية، قلنا: ِلَمْن ا رسول هللا؟     31 ْ            الدِ   َ  ِ            َّ      ِ     60 ،108 
 17                             ااف اعر اإلميان من رضي ابهلل راب      31
 111 هابألبواب لو أقسر على هللا ألبرَّ  أشعث، مدفو    بَّ رُ     32
 16          كر ما حيب    ُّ                           ُ الرُّ ا احلسنة من هللا، فإاا رأى أحدُ     33
 11    ُّ                             َّ    الرُّ ا ثالث: حديث النفس، وختويف الشَّيٍان    33
 131                        فإن هللا خلق بدم على صورا     35
 686 د  وعلى بل حممَّ  د  على حممَّ  صل ِ  هرَّ فقولوا اللَّ     36
 600 أعددُف لعبادي الصَّاحلَل ما ال عٌل رأْف : قال هللا     31
 86                             : أر سيد ولد بدم يوم القيامة           قال رسول هللا     32
 133 قال: فأخمين عن اإلميان، قال: أن ا من ابهلل، ومالئكت     39
 613    ؟                  فقال: هل فيكر ابريب               كنا عند النيب     31

: أاشهد وأقول: اللهدر إين أسدألر ة ؟ قالكيف اقول يف الصال    31
 601 اجلنة

 111 ال ادعوا على أنفسكر، وال ادعوا على أوالدكر    32
 86        ابن مرمي                      َّ    ال اٍروين كما أارف النَّصارى    33



 

   

 الصفحة رقم طرف احلديث م.
 611           تهر املالئكة      حف      إال             يذكرون هللا             ٌ ال يقعد قومٌ     33
 22  ة َ مَ  َ سَ    َّ النَّ    َ أَ  َ رَ       َ ة، وبدَ    َّ احلبَّ    َ قَ  َ لَ         َ والذي فدَ    ، ال    35
 680  هللاألن أقول: سبيان هللا، واحلمد هلل، وال إل  إالَّ     36
 612 نوا مواتكر ال إل  إال هللالق ِ     31

                      ا املبشدراف؟ قدال: الدر ا                                      ع يبق من النبوة إال املبشدراف، قدالوا: ومد    32
 11       الصاحلة

 110            ينا فتسقينا           ِ ل إلير بنب ِ       َّ ا نتوسَّ    َّ  كنَّ   َّ إرَّ     َّ هرَّ    َّ اللَّ     39
 601 الشَّهادةيف الغيب و خشيتر اللهر إين أسألر     51
 101     َ  أنيَ   َّ إالَّ      َ نوبَ    ُّ الذُّ             ُ ا، وال يغفرُ      ى ا كثريى         ى نفسي ظلمى        ُ  ظلميُ    ِ إين ِ     َّ هرَّ    َّ اللَّ     51
 101، 102         َ واحلريرَ    َّ رَّ      ِ ون احلِ      ُّ يستيلُّ          ٌ يت أقوامٌ   َّ أمَّ    ْ نْ  ِ مِ         َّ ليكوننَّ     52
ََََّّّّماَّابلَّأقوامَّيتنزهونَّعنَّالش يءَّأصنعه    53 ََََّّّّ  َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ َََََََََّّّّّّّّّ ََََّّّّ َّ  30 َََّّّ؟َََّّّ
 28 اف ضُي علْي ِ  أَحبُّ إلَّ ُماما اقرََّب إلَّ عبدي بشيء      53
 680 يواملي ِ  مثل احلي ِ  ربَّ  ذي ال يذكر  والَّ ذي يذكر ربَّ مثل الَّ     55

   رد     فهو     في      ليس    ما     هذا      أمرر   يف      أحدث    من    56
100 ،103 ،

683 
 686                                     هللا وحده ال شرير ل ، ل  امللر ول  احلمد             َّ قال: ال إل  إالَّ    ْ نْ  َ مَ     51
 81                                      َّ  من ماف وهو يدعو من دون هللا ند ا دخل النَّار    52
 681، 682 من  شيء   عن أو حزب  عن رم من    59
َّواصمفاينَّمنَّبينَّهاشم    61 َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ 13 
 88           وه إىل عامل  ُّ دُّ                 ُ وما جهلتر من  فرُ     61
 616                                   ومن ماف وليس يف عنق  بيعة ماف ميتة     62
 101                 ، ما أسر  هلكتكر   د      َّ ة حممَّ          َّ وحيكر ا أمَّ     63
 111، 110  ؟هللا على العباد ا معاا، أادري ما حقُّ     63



 

   

 الصفحة رقم طرف احلديث م.
 161 هللا نَ ، اش وا أنفسكر مِ ا معشر قريش      65
 11      ال موف      ٌ خلودٌ    !         َّ ا أهل اجلنَّة  :  ة           َّ قال ألهل اجلنَّ  ُ يُ     66
 680 ي رعبد : أر عند ظن ِ ¸يقول هللا     61
 131 ليل األوَّ حل ميضي ثلث اللَّ  ليلة   نيا كلَّ ماء الدُّ ينزل هللا إىل السَّ     62
 601 يوم ذ هلا سبعون ألف  مام رَ  اى جبهنَّ يُ     69

َّ
 



 

   

 الصفحة رقم العلم م.
 611         التيمي      شرير    بن      يزيد    بن         إبراهير   1
 671      احلسيه       املغرر       ادريس    بن     أمحد   2
 681     السه          الدينوري       إسياف    بن     حممد    بن     أمحد   3
 620   اباب     سري     أمحد   3
 621      الصويف          اوركستان    بري      حممود    بن         إبراهير    بن      يسوي     أمحد   5
 621          ال كماين           الكفرسودي       إسياف   6
َ  ُ أََمةُ    1  661      َّ األمويَّة    مشس     عبد    بن      سعيد    بن      خالد     بني  َ 
 621          النقشبندي         البصاري     محزة       السيد    بن  ُ   ُكالل     أمري   2
 16        الصويف        الشبلي     بكر     أبو   9

 11      اجلنيد    بن     حممد    بن    ُ َ ْ  اجلُنَدْيد    11
 11        اهلجويري      اجلالر       عثمان    بن     علي      احلسن     أبو    11
 72       النوري      احلسل     أبو    12
 72       احلالاب       منصور    بن      احلسل    13
 31      عموي     بن     حممد    بن   هللا     عبد    بن     حممد    بن     عمر     حفص     أبو    13
س      مسلر    بن      مح اد    15  611        الد اب 
 11        البصرية         العدوية        إ اعيل     بني       رابعة     اخلري    أم    16
 20        الفيض     أبو         إبراهير    بن       النون    او    11
 11           البغدادي      يزيد    بن     أمحد    بن     رومي    12
ُ  َ ِ  الدُمَغلِ س    بن     َّ  السَّري    19  11       السقٍي      احلسن     أبو     
 23      اخلرا       سعيد     أبو    21
 20           التس ي      عيسى    بن      يونس    بن   هللا     عبد    بن     سهل    21
 632        الواسٍي       الدين     شر     22
 71     سبعل    بن         إبراهير    بن     احلق     عبد    23



 

   

 الصفحة رقم العلم م.
 622         الغجدواين       اجلليل     عبد    بن       اخلالق     عبد    23
 26     عٍية    بن       الرمحن     عبد    25
 626     مشيش    بن       السالم     عبد    26
 80      مسعود    بن        العزيز     عبد    21
 21      اجليلي       الكرمي     عبد    بن         إبراهير    بن       الكرمي     عبد    22
 12        الصويف        الٍائي     عرر    بن     حممد    بن     علي    بن     حممد   هللا     عبد     أبو    29
 28        الشعراين     علي    بن     أمحد    بن        الوهاب     عبد    31
 27         السجستاين         الدارمي      خالد    بن      سعيد    بن       عثمان    31
 33       اجلرجاين       احلسيه     علي    بن     حممد    بن     علي    32
 612      برادة         العرر      بن       حرا م     علي    33
 26      األمحدي       الفضل     أبو    33
 666      امليهه     أمحد    بن     حممد     اخلري    أر    بن   هللا     فضل    35
 11     ُ    الُقشريي     حممد    بن       الكرمي     عبد        القاسر     أبو    36
 621      برندا       لقمان    31
 36         اجلريري     حممد     أبو    32
 12        البصاري         الكالاباي       يعقوب    بن         إبراهير    بن     حممد    39
 33         التهانوي       احلنفي          الفاروقي      صابر      حمم د    بن     علي    بن     حممد    31
 100       الكتاين      جعفر    بن     علي    بن     حممد    31
 12       احلسل     أبو        الفراء    بن     حممد    بن     حممد    32
 626     احلسه        االدريس      حرمة    بن       السالم     عبد     حممد     أبو    33
 681        العزائر     أبو      ماضي    َّ حممَّد    33
ُّوسي     َّ َّ  السَّرَّااب     نصر     أبو    35  11    ُّ  ُّ الصُّويفُّ      ُّ   ال
 663     االب   ر أ    بن     علي    بن      احلسن     بني       نفيسة    36

َّ



 

   

 الصفحةرقم  كانالبلد/ امل م.
ارى 1  621 ُ    خب 
 627 بالد البلقان 2

َّ
 



 

   

 الصفحةرقم  للفظا م.
 622 األحرارية   1
 106         َّ البكتاشي ة   2
 101   ِ     َّ ت  يجاني ةال   3
 72      َّ اجلهمي ة   3
 622 اخلالدية   5
 62      َّ اخلتمي ة   6
 622 اخلواجكانية   1
 612 الرفاعية   2
 62    َّ    َّ الش االي ة   9

 628 الصفوية    11
 622           الٍيفوري ة    11
 63 الغالية    12
 612 القادرية    13
 622 اجملددية    13
 622 املظهرية    15
 622 النقشبندية    16

َّ



 

   

 رقم الصفحة الفرقة/ املذهب/ الطرق م.
 683 االبتدا     1
اد    2  33    ِ    االض  
اد خا    3  72   ِ       اض  
اد  عام     3 ٌ       اض     ِ   73 
 613 األحوال   5
 628 يداألخذ ابل   6
 667 األربعينية   1
 161 اإلشراف   2
 638 اإلفاضة القلبية   9

 660 االف اف    11
 162 األقنوم    11
 111 اإلحلاد    12
 628 اإلنكشارية     13
 32        ُّ َّ أهل الص ف ة    13
 21 البصرية    15
 610 البيعة    16
 672 التجلي    11
 672 التجلي الرابين    12
 621 ال بية الروحانية     19
 113    َّ   الت سصري    21
 88    َّ          الت فسري اإلشاري    21
 613 التلقل    22



 

   

 رقم الصفحة الفرقة/ املذهب/ الطرق م.
 616 اجلذب اإلهلي     23
 610        َّ  حبس الن فس    23
ْ  ُ احل ز ب      25  ِ   1 
 616 احلضرة    26
 71 قيقة ا مديةاحل    21
 71 احللول    22
 72             حلول  خا        29
 72             حلول  عام       31
 31 اخلانقاه     31
 637 لواليةختر ا    32
 662 اخلرقة     33
َ  اخل ل و ة    33  َْ   667 
َ   ِ   اخللوة الدم ي ر م ية    35  ُ           638 
 636         الر ابٍة    36
 72    َّ    الر افضة    31
 661    ُُّ   الر ب ط     32
 31    ِ        ُّ   َّ الر  اضة الر وحي ة    39
 661        الز واا    31
 661      َّ   الس ج ادة    31
 661 سلسلة الٍريقة    32
 18    َّ   الس ما     33
 22 الشٍح    33
 631            عد ة النوبة    35



 

   

 رقم الصفحة الفرقة/ املذهب/ الطرق م.
 162 العماء    36
 610 العهد    31
 86 الغلو    32
 11 الفناء     39
 611          ُّ   القرب الر وحي    51
 82 القٍب    51
 83 كرامة    52
 161 ا و     53
ُ       الدم رق عاف    53     662 
 28 املريد    55
 611 املقاماف    56
 622 نقشبند    51
 71 حدة الوجودو     52
 610 الوقو  الزماين    59
 610 اليوابا    61

َّ
 

َّ
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 م.2112، 1القاهرة، ط:  -بوارف احلقائق، حممد الرواس، ط: أسرة الساحة الرفاعية  -36
البيان والتيصيل والشرح والتوجي  والتعليل ملسائل املستصرجة، ابن رشد اجلد  -31

 م. 1922، 2بريوف ط:  -القرايب ف: د حممد حجي وبخرون، ط: دار الغرب اإلسالمي
اتريخ أر  رعة الدمشقي برواية أر امليمون بن راشد أبو  رعة، ف: شكر هللا  -32
 دمشق. –ط: جممر اللغة العربية القوجاين، 
اتريخ إربل، ابن املستويف، ف: سامي بن سيد مخاس الصقار، ط: دار الرشيد  -39

 م.1921للنشر، العراف، عام 
َ َ              َ                                    اتريخ اإلسالم و و فياف املشاهري و األعالم، الذهيب، ف: الدكتور بشار عو اد  -31            

 م.211، ، 1معرو ، ط: دار الغرب اإلسالمي، ط: 
                                       ى                  الدولة العثمانية الٍريقة البكتاشية َّنواج ا، ُمدوح ابالب بري،  اتريخ التصو  يف -31

 م.2119، 1برلل، ط: -ط: املركز الدميوقرااي العرر
اتريخ الدولة العثمانية خلليل إيناجلير، ف: إحسان حقي، ط: دار النفائس،  -32
 م.1921، 1لبنان، ط:  –بريوف 

 رخ خليل إيناجلير، ارعة: اتريخ الدولة العثمانية من النشوء إىل اال دار للم -33
 م.2112، 1بريوف، ط:  -حممد األرر وط، ط: دار املدار اإلسالمي

اتريخ بغداد، البغدادي، ف: الدكتور بشار عواد معرو ، ط: دار الغرب  -33
 م.2112-هد 1322، 1بريوف، ط:  –اإلسالمي 



 

   

عة اتريخ دمشق، ابن عساكر، ف: عمرو بن ابرامة العمروي، ط: دار الفكر للٍبا -35
 م.1995والنشر والتو ير، 

 م.1999، 1الراض، ط:  -اصييح الدعاء، بكر أبو  يد، ط: دار العاصمة  -36
 -     ُّ                                                   التصو   اإلسالمي يف األدب واألخالف،  كي مبارك، ط: م سسة هنداوي  -31
 م.2112القاهرة 

دمشق،  -   َّ  ُّ                                                   الت صو   يف اإلسالم منابع  وأاواره، حممد الصادف، ط: دار القلر  -32
 م.2112

-  ُّ                                                        صو   والتفلسف الوسائل والغااف، لصابر اعيمة. ط: مكتبة مدبول    َّ الت   -39
 م2115، 1القاهرة ط
الراض، ط:  -   َّ  ُّ                                             الت صو  ، املنشأ واملصادر إحسان إهلي ظهري، ط: بيي السالم  -51

 م.2112، 1
   َّ  ُّ              َّ  ُّ                                         الت عر   ملذهب أهل الت صو  ، أر بكر الكالاباي، ف: برثر جون أربري، ط:  -51

 م.1993، 2قاهرة، ط: ال -مكتبة اخلاجني 
، 3بريوف، ط:  –التعريفاف، اجلرجاين، ف: حممد املرعشلي، ط: دار النفائس  -52
 م.2112

ْ َ ِ                                           اعظير قدر الصالة للم ر و   ي، ف: عبد الرمحن الفريوائي، ط: مكتبة الدار  -53  َ املدينة  -                  
 ه.1316، 1ط:  -املنورة 

مكتبة نزار  افسري القربن العظير، ابن أر حا ، ف: أسعد حممد الٍيب، ط: -53
 هد.1319، 3السعودية، ط: -مصٍفى البا  

افسري القربن، أبو املظفر السمعاين، ف: اسر بن إبراهير وابنير بن عباس بن  -55
 م.1991، 1ابنير، ط: دار الوان، الراض، ط: 

ُ  ِ                       َّ          َّ  اكملة املعاجر العربية، رينهارف د و  ي، نقل  إىل العربية وعل ق علي : حمم د  -56                               
 م.1919، 1بغداد، ط:  -لثقافة واإلعالم النعيمي، ط: و ارة ا

 ه.1331، 1بريوف، ط: -البيس إبليس، عبدالرمحن بن اجلو ي، ط: دار القلر  -51
هتذيب اللغة، أر منصور األ هري، ف: حممد عوض مرعب، ط: دار إحياء  -52

 م.2111، 1بريوف، ط:  –ال اث العرر 



 

   

صا  محدان. ط: عاع التوقيف على مهماف التعاريف، املناوي، ف: عبد احلميد  -59
 م.1991، 1القاهرة، ط:  –الكتب 

 ابن دار :ط السعدي، عبدالرمحن املنان، كالم افسري يف الرمحن الكرمي ايسري -61
 .ه1332، 5ط الراض، -اجلو ي

 م.1991، 1اهلند، ط:  -الثقاف، ابن حبان، ط: دائرة املعار  العثمانية  -61
، 1كر، ط: م سسة الرسالة. ط: جامر البيان، البن جرير الٍمي، ف: أمحد شا  -62
 م.2111

 -                           َّ      َّ                                 جامر الرسائل، ابن ايمية احلر اين احلر اين، ف: حممد رشاد ساع، ط: دار املدين  -63
 م.1923،   2جدة ط: 
 -اجلامر ألحكام القربن، القرايب، ف: عبد هللا ال كي، ط: م سسة الرسالة -63

 م.2116، 1بريوف، ط: 
القرعاوي، ف: حممد أمحد، ط: مكتبة جلديد يف شرح كتاب التوحيد، حممد ا -65
 م.2111، 5جدة، ط: -السوادي
ُ  َْ                                                  عهرة اللغة، ابن د ر ي د األ دي، ف: رمزي منري بعلبكي، ط: دار العلر للماليل  -66                 - 

 م.1921، 1بريوف، ط: 
                                            َّ      َّ              اجلواب الصييح ملن بدل دين املسيح، ابن ايمية احلر اين احلر اين، ف: علي بن  -61

 م.1999، 2الراض، ط: -مةحسن وبخرون، ط: دار العاص
 م.2111، 2بريوف، ط:  -اجلواهر العجيبة، ابن عجيبة، ط: دار الكتب العلمية -62
جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض سيدي أر العباس التجاين، علي حرا م،  -69

 م.2112، 3بريوف، ط: -ف: عبد اللٍيف عبد الرمحن، ط: دار الكتب العلمية 
بريوف، ط:  -، ط: دار الكتب العلمية مر هللا أمحد الرفاعي يقةحالة أهل احلق -11

 م.2113، 1
 -ائق أجالء النقشبندية، عبد اجمليد اخلاين، ط: و ارة ال بية احلدائق الوردية يف حق -11
 م.2112، 2أربيل ط: 
حلية األولياء وابقاف األصفياء، أبو نعير األصبهاين، ف: سامي جاهل، ط:  -12

 م.2119القاهرة  -دار احلديث 



 

   

حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر، عبد الر اف بن حسن بن إبراهير البيٍار  -13
 ه.1331، 2اين الدمشقي، ف: حممد هبجة البيٍار، ط: دار صادر، بريوف، ط: امليد

الدر املنثور يف ابقاف رابف اخلدور،  ينب العاملي، ط: املٍبعة الكمى األمريية،  -13
 هد. 1312، 1مصر، ط: 
الراض، ط:  -دراساف يف األهواء والفرف والبد ، رصر العقل، ط: دار اشبيليا -15

 م.2112، 2
الراض،  -ط: مكتبة بيي السالم  التصو ، إحسان إهلي ظهري، دراساف يف -16

 م.2112، 1ط: 
 –الدرة اخلريدة شرح الياقواة الفريدة، حممد فتيا النظيفي، ط: دار الفكر  -11

 م.1923القاهرة، ط: األخرية، 
ة العلية، عدرن القباين، بدون دليل املريد لألوراد والوظائف يف الٍريقة النقشبندي -12

 بيارف ابر.
                    َّ                                                   الذريعة إىل مكارم الش ريعة، الراابب األصفهاين، ف: أبو اليزيد العجمي، ط: دار  -19
 م.2111، 1القاهرة، ط:  -السالم 

                             َّ      َّ                                  الرد على الشاال ابن ايمية احلر اين احلر اين، ضقيق: علي العمران، ط: دار عاع  -21
 ه.1331، 2الفوائد، ط: 
                          َّ      َّ                                على املنٍقيل، ابن ايمية احلر اين احلر اين، ف: عبدالصمد الكتيب، ط: م سسة الرد  -21

 م.2115، 1الران، ط: 
 -الرسالة األمحدية يف اتريخ الٍريقة العلية البكتاشية، أمحد سري اباب، ط: الشرف -22

 م.1999، 2القاهرة، ط: 
فريد املزيدي   رسالة األمل يف الوصول لرب العاملل، أر حسن الشاال، ف: أمحد -23

 م.2112، 1القاهرة، ط:  -ط: دار احلقيقة 
          ُ    َّ     ُ                                                 الرسالة الق شريي ة: الق شريي، ف: القاضي  كرا األنصاري، ط: دار جوامر الكلر  -23

 م.2111القاهرة -
، 1مصر، ط:  -الرسالة، اإلمام الشافعي، ف: أمحد شاكر، ط: مكتب  احلليب  -25
 م.1931



 

   

الدين، ف: عبد الرمحن بدوي، ط: الدار  رسائل ابن سبعل/ رسالة النورية: مشس -26
 بدون اتريخ ابر املصرية للتأليف،

الرسائل املريابينة، عبد هللا املريابه ا جوب، وحممد عثمان املريابه اخلتر، وجعفر  -21
 م.2112الصادف املريابه، ط: جمموعة نقشجر العلمية، 

جواهر  رماح حزب الرحير على  ور حزب الرجير، عمر الفوخ هبامش كتاب -22
 هد.1312، 1القاهرة، ط:  -املعاين، ط: ا مودية 

 م.2111القاهرة،  -الروح، ابن القير، ف: كامل عويضة، ط: دار العنان  -29
د عٍا، ط: دار ، ف: عبد القادر أمحروضة التعريف ابحلب الشريف، اخلٍيب -91

 بدون اتريخ ابر –الفكر العرر 
ُ  َّ                                                  روضة الناظر وج ن ة املناظر، ابن قدامة، ف: شعبان إ اعيل، ط: التدمرية  -91              - 

 م.1992، 1الراض، ط: 
، 1بريوف، ط:  -الزهد، اإلمام أمحد، ف: حممد شاهل، ط: دار الكتب العلمية -92
 م.1999

، 1الراض، ط:  -العاصمة  السبية اترخيها وحكمها، بكر أبو  يد، ط: دار -93
 م.1992

 –السعادة األبدية فيما جاء ب  النقشبندية، عبد اجمليد اخلاين، ط: مكتبة احلقيقة  -93
 م.2112إسٍنبول 
سلسلة األحاديث الصييية وشيء من فقهها وفوائدها، رصر الدين األلباين،  -95

 م.2112، 1الراض ط:  –ط: مكتبة املعار  
، حاجي خليفة، ف: حممود عبد القادر األرر وط، سلر الوصول لٍبقاف الفيول -96

 م.2111اركيا، –ط:  مكتبة إرسيكا، إستانبول 
سري أعالم النبالء، الذهيب، ف: جمموعة من ا ققل  شرا  الشيخ شعيب  -91

 ه.1315األرر وط، ط: م سسة الرسالة، 
، ط: شجرة النور الزكية يف ابقاف املالكية، ابن ُملو ، ف: عبد اجمليد خيال -92

 هد. 1323، 1دار الكتب العلمية، لبنان، ط: 



 

   

بريوف،  –شرح السنة، البغوي، ف: شعيب األرر وط، ط: املكتب اإلسالمي  -99
 م.1992، 2ط: 

بريوف،  -شرح العقيدة الٍياوية، البن أر العز، ط: املكتب اإلسالمي  -111
 م.1996

: سعد بن فوا  شرح العقيدة الواسٍية، حممد العثيمل، خراب أحاديث  واعتىن ب  -111
 هد.1321، 6الراض، ط: -الصميل، ط: دار ابن اجلو ي

شرح اوسل اراكر األنوار أب اء أكابر العارفل املليق بفيوض البيور املتالامة،  -112
 م.2112حممد عثمان املريابه، ط: جمموعة نقشجر العلمية، 

بدون الكويي.  -         ُّ   َّ                                     شٍياف الص وفي ة، عبد الرمحن بدوي، ط: وكالة املٍبوعاف  -113
 اتريخ ابر

ي   اد ه ، ط: دار الكتاب  -113 َ ْ                 الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، ااش ك م   َ   ْ  ُ  ْ                                               
 م1915بريوف.  –العرر 

مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان احلمريي اليمه، ف: حسل  -115
 م.1999، 1بريوف، ط:  -العمري وبخرين، ط: دار الفكر املعاصر 

 -رابعة العدوية، عبد الرمحن بدوي، ط: النهضة املصرية -إلهلي شهيدة العشق ا -116
 م.1962، 2القاهرة، ط: 
شوارف األنوار من أدعية السادة األخيار، حممد بن علوي املالكي احلسيه، ط:  -111

 م1999القاهرة.-دار جوامر الكلر 
سعيد القيٍاين، ط:                     ُّ   َّ  را ه االعتقادية والص وفي ة،وب الشيخ عبد القادر اجليالين -112

 م.1991، 1
بريوف  -صييح البصاري، البصاري، ف: صدقي عيل العٍار، ط: دار الفكر  -119

 م،2111
 -صييح مسلر، مسلر، ف: خليل مأمون شييا، ط: دار املعرفة  -111
 م2111، 1بريوف.ط:
فوة، عبدالرمحن بن اجلو ي، ف: خالد الٍرسوسي، ط: دار الكتاب صفة الص -111

 م.2112بريوف  -العرر



 

   

                      َّ      َّ                                        الصفدية، ابن ايمية احلر اين احلر اين، ف: حممد رشاد ساع، ط: مكتب  ابن ايمية  -112
 هد.1316، 2مصر، ط:  -   َّ      َّ   احلر اين احلر اين 
لقاهرة، ا -الصالة اإلهلية الكمى، أمحد احلسيه، ط: دار جوامر الكلر -113

 م.2112
ابن امللقن، ف: نور الدين شريب  من علماء األ هر، ط:  ابقاف األولياء، -113

 م1993 -هد 1315، 2مكتبة اخلاجني، ابلقاهرة، ط: 
                                                                    ابقاف اخلواجكان النقشبندية، لشعيب الباك ه، ط: دار الرسالة. بدون اتريخ  -115

 ابر
ف الشافعية، اإلسنوي، ف: كمال يوسف احلوف، ط: دار الكتب ابقا -116
 م.2112،   1العلمية، ط: 
ابقاف الشافعية، السبكي، ف: حممود الٍناحي، عبد الفتاح احللو، ط: هجر،  -111

 هد.1331، 2ط: 
الٍبقاف الصوفية، عبدالرمحن السلمي، ف: أمحد الشرابصي، ط: م سسة دار  -112

 م.1992، 2ط –الشعب 
اء الشافعية، عثمان بن الصالح، ف: حميي الدين علي جنيب ط: ابقاف الفقه -119

 م.1992، 1بريوف، ط:  -دار البشائر اإلسالمية 
بريوف، ط:  –الٍبقاف الكمى، عبدالوهاب الشعراين، ط: دار الكتب العلمية  -121

 م.2112، 3
ابقاف املفسرين، أمحد الألدن  وي، ف: سليمان بن صا  اخلزي، ط: مكتبة  -121
 م.1991 -هد1311، 1السعودية، ط:  –كر العلوم واحل

 -الٍبقاف الوسٍى، عبدالوهاب الشعراين، ف: حممد نصار، ط: دار اإلحسان -122
 م.2111، 1القاهرة، ط: 
-عبد هللا السهلي، ط: كنو  أشبيليا          ُّ   َّ                        الٍرف الص وفي ة نشأهتا وعقائدها وباثرها، -123

 م.2115، 1ط:  الراض،
اريق اهلجرال، ابن قير اجلو يةاجلو ية، ف: حممد اإلصالحي، ط: دار الفوائد  -123

 ه.1329، 1الراض، ط:  -



 

   

الٍريقة الرفاعية، أر املدي الصيادي، ف: أمحد املزيدي، ط: دار الكتب  -125
 بريوف. -العلمية 

الٍريقة الرفاعية، لعبدالرمحن دمشقية، حبث ُمتص من سلسلة دراساف  -126
 لتصو ، بدون بيارف الٍبر.ا

 -الٍريقة الشاالية عرض ونقد، خالد بن رصر العتييب، ط: مكتبة الرشد  -121
 م.2111، 1الراض، ط: 
 ماجستري رسالة حجي، بيلدار ونقد، عرض ألبانيا يف البكتاشية    ُّ   َّ الص وفي ة الٍريقة -122

 .ه1331 القصير، العقيدة، جامعة ختصص يف
إسٍنبول  -ا وحاضرها، فريد بيدن، ط: دار العمالٍريقة النقشبندية بل ماضيه -129

 م.2112
                       َّ      َّ                                 العبودية، ابن ايمية احلر اين احلر اين احلراين، ف: حممد  هري الشاويش، ط:  -131

 م.2115، 1بريوف، ط:  –املكتب اإلسالمي 
عوار  املعار ، شهاب الدين عمر السهروردي، ف: أمحد السايح واوفيق  -131

 م.211، 2القاهرة، ط:  - وهبة، ط: مكتبة الثقافة الدينية
العل، اخلليل الفراهيدي، ف: مهدي املصزومي، وإبراهير السامرائي، ط: مكتبة  -132

 اهلالل.
بغداد  –ابريب احلديث، ابن قتيبة، ف: عبد هللا اجلبوري، ط: مٍبعة العاين  -133

 م.1911، 1ط: 
م، ط: دائرة املعار  العثمانية، ط -133 ، 1:                 ُ                َّ                               ابريب احلديث، أر ع بيد القاسر بن سال 

 م.1963
بريوف، ط:  -، عبد القادر اجليالين، ط: دار الكتب العلمية احلق    ُ         الغ نية لٍاليب -135

 م.1991، 1
                                َّ      َّ                              الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن ايمية احلر اين احلر اين احلراين، ف: عامر اجلزار وأنور  -136

 م.2111، 2املنصورة، ط:  -البا ، ط: دار الوفاء 
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 الصفحةرقمََاملوضوع
َّامللخ ص  َّ ََََّّّّ3َ

Abstractَّ4َ
َّوتقدير َّ َََّّّ َّشار  َََّّّ َّ  ََّّ ََّّ5 

7ََاملقدمة
ََّّأهدا َّ َّفَّالبحثَّ َّ ََََََّّّّّّ11َ

ََّّأِه  ي ةَّاملوضوعَّوأسبابَّاختياره ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َّ  َّ ََّّ11َ
َّمشالةَّالبحث َّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ12َ

َّ ََََّّّّالد  راساتَّالس ابقة ََََّّّّ ََّّ ََّّ   َّ َََّّّ12َ
َّمنه َّالبحث َّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ16َ

َََََّّّّّإجراءا َّتَّالبحثَّ َّ ََََََّّّّّّ17َ
ََََّّّّتقسيماتَّالر  سالة   َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ18َ

ََالتمهيد:َالَتصَوفَنشأتهَوتطَوره  َ َ ََ ََََ َ ََ َ  ََ  َََ َََ ََ َ ََ ََ21َ
َّالتمهيد ََّّ َّ ََََّّّّ22َ

ََ املبحثَاألو ل:َالص وفي ةَوالت صو فَلغةَ  َ ََ َ  ََ  ََََ ََ َََ  َ ََ َََ  َ َ ََ َ َ ََ ََ24َ
َََاملبحثَالث اين:َ  ََ ََ ََ َ ََ َالتص وفَ َ  َ ََ اَََ َ َاصطلح  َ َ َ ََ28َ

ََاملبحثَالث الث:َنشأةَالت صو فَومراحَتطوره َ َ ََ َ ََ ََ ََ  ََ  َََ ََََ ََ ََ ََ  َ ََ ََ َ ََ ََ34َ
َّاململبَّاألول:َّنشأةَّالتصوف َّ َّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ34َ
َََََّّّّّاململبَّالتاين:َّمرادلَّتمورَّال َّ َََّّّ َّ ََََََّّّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َّت صو فََّّ  َّ َّ  ََّّ38َ

َََ َالفصلَاألَول:َمصادرَوعقائدَالَصوفَية  َ ََ ََ ََ َََ ََ َ ََ ََََ  َ َ ََ َ َ ََََ33َ
َََ َاملبحثَاألول:َمصادرَالت لق  يَواَّلستدَّللَعندَالص وفي ة  َ ََ ََ ََ ََ َ َ ََ َ ََ ََ   ََ َََ ََ َ ََ ََََ َ َ ََ َ َ ََ ََ44َ

َّ َّال م ملبَّاألو ل:َّالع لمَّالل د ين     َّ  َّ  َََََّّّّّ َّ ََََََّّّّّّ  َّ َّ َََّّّ ََّّ  َّ َّوالاشفَََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ43َ
:َّتعريفَّالاشفَّلغةَّ: َََََّّّّّ َّأوالَّ َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ  َّ َّ ََّّ44َ

َََّّّ ََّّرانيَّا:َّالاشفَّيفَّاصمالحَّالصَّوفيَّة:  َّ ََََّّّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ44َ



 

   

 الصفحةرقمََاملوضوع
ََّّرالتَّا:َّقولَّأهلَّالسَّنَّةَّوالجماعةَّيفَّالاشف: َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ44َ

ََّّرابعَّا:َّمن زلةَّالاشفَّعن ََّّ َّ َّ َََّّّ ََّّدَّالصَّوفيَّة:ََََّّّّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ  َّ َََََّّّّّ46َ
ََّّخامسَّا:َّوساجلَّالوصولَّإىلَّالاشفَّالصَّويف: َّ  َّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ46َ

َّاململبَّالتاين:َّالذ وق َّ  َّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ66َ
:َّتعريفَّالذَّوقَّلغةَّ: َََََّّّّّ َّأوالَّ َّ  َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ  َّ َّ ََّّ66َ

َّ َّرانيَّا:َّتعريفَّالذََّّ ََََّّّّ َّ ََّّوقَّاصمالدَّا:َََّّّ َََََََّّّّّّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ66َ
َََّّّ ََّّرالتَّا:َّالذَّوقَّعندَّالصَّوفيَّة:  َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ  َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ66َ

ََّّرابعَّا:َّقولَّأهلَّالسَّنَّةَّوالجماعةَّيفَّالذَّوق: َّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ67َ
د َّاململبَّالتالث:َّالوج   َّ َّ َََََّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ68َ

:َّت َََّّّأوالَّ  َّ َّ 68ََّعريفَّالوجدَّلغة:َّ
َّ ََّّرانيَّا:َّتعريفَّالوَّجَّدََّّاصمالدَّا: َّ َّ َّ ََّّ َّ  َّ  َّ ََََّّّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ68َ

َََّّّ ََّّرالتَّا:َّالوجدَّعندَّالصَّوفيَّة:  َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ68َ
ََّّرابعَّا:َّقولَّأهلَّالسَّنَّةَّوالجماعةَّيفَّالوجد: َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ74َ

ََاملبحثَالث اين:َأهمَعقائدَالص وفي ةَوأشهرها َ َ َ ََ ََ َََ  َ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ  ََ ََ ََ َ ََ ََ71َ
ََّّاململبَّاألول:َّعقيدةَّالص وفي ةَّيفَّهللاَّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ™ َّ73َ
ََّّاململبَّالت اين:َّعقيدةَّالص وفي ةَّيفَّالن يبَّ  َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ  َّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ73َ

ََّّاململبَّالت الث:َّعق َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َََََّّّّّيدةَّالص وفي ةَّيفَّاألولياءََّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ  َّ َََََّّّّّ ََّّ83َ
َّاململبَّالر ابع:َّعقيدةَّالص وفي ةَّابلقرثنَّالارمي ََّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ  َّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ88َ

َّاململبَّالامس:َّعقيدةَّالص وفي ةَّيفَّالجن ةَّوالن ار َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ  َّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ34َ
ََالفصلَالثاين:َالطرقَالَصَو  َ ََ ََ َ َ ََ َََ ََ ََ ََ َ ََفَيةَنشأهتاَوعقائدهاَََ َ ََ َََ َََ ََ ََ َ َََ146َ

َّالتمهيد ََّّ َّ ََََّّّّ147َ
ََََََّّّّّّاململبََّّاألول:َّالمريقة. َََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ148َ

َََّّّ ََّّاململ بَّالتاين:َّأقسامَّالص وفي ة.  َّ ََََََّّّّّّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ  ََّّ َََّّّ143َ



 

   

 الصفحةرقمََاملوضوع
َّ َّاململ بَّالتالث:َّنشأةَّالمرقَّالص َّ ََََّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََََََّّّّّّّ  ََّّ 114َََََّّّّ ََّّوفي ة.ََّّ

َََّّّ ََّّاململ بَّالر ابع:َّأسبابَّنشأةَّوظهورَّالم رقَّالص وفي ة.  َّ ََََّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََّّّّّ  ََّّ َََّّّ112َ
ََّّاململ بَّالامس:َّأثرَّالمرقَّالص وفي ةَّعلىَّاإلسالمَّواملسلمني. َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ  ََّّ َََّّّ113َ

َّاململ بَّالسادس:َّاصمالداتَّومفاه ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ  ََّّ ََّّيم.ََّّ ََّّ115َ
َََاملبحثَاألول:َالطريقةَالقادرية َ ََ ََ َََََ َ ََ َََ َ َ ََ َ َ ََ ََ125َ
ََََََّّّّّّاململ بَّاألول:َّالتعريفَّابلمريقة. ََّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ َََّّّ  ََّّ َََّّّ125َ
ََََََّّّّّّاململبَّالتاين:َّمؤسسَّالمريقة. ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ125َ

ََََََََََّّّّّّّّّّاململ بَّالتالث:َّأبرزَّال َََََََّّّّّّّ  ََّّ ََّّشخصيات.ََّّ َََّّّ َّ ََّّ127َ
ََََّّّّاململبَّالرابع:َّأبرزَّمؤلفاتَّالقادرية. َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ127َ

ََََّّّّاململبَّالامس:َّالبيعةَّالقادرية. َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ128َ
ََََّّّّاململبَّالسادس:َّأبرزَّالعقاجدَّوالشعاجرَّالقادرية. َََََََََََّّّّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ123َ

ََََّّّّاململبَّالسابع:َّاألدزابَّواألورادَّاملشتهرةَّيفَّالمريقةَّالقادرية. َََََََََََّّّّّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ134َ
َََاملبحثَالثاين:َالطريقةَالر فاعية ََ  َ ََ َََََ َ ََ َََ ََ ََ ََ َ ََ ََ132َ
ََََََّّّّّّاململ بَّاألول:َّالتعريفَّابلمريقة. ََّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ َََّّّ  ََّّ َََّّّ132َ

ََََّّّّاململبَّالتاين:َّمؤسسَّال َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ 132ََََََََّّّّّّّمريقة.ََّّ
ََّّاململبَّالتالث:َّأبرزَّالشخصيات. َََّّّ َّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ133َ

ََََّّّّاململبَّالرابع:َّأبرزَّمؤلفاتَّالرفاعية. َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ134َ
ََََّّّّاململبَّالامس:َّالبيعةَّالرفاعية. َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ135َ

ََّّاململبَّالسادس: َََّّّ ََََّّّّ ََّّ ََََّّّّأبرزَّالعقاجدَّوالشعاجرَّالرفاعية.ََََّّّّ َََََََََََّّّّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ135َ
ََََّّّّاململبَّالسابع:َّاألدزابَّواألورادَّاملشتهرةَّيفَّالمريقةَّالرفاعية. َََََََََََّّّّّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ133َ

َََاملبحثَالثالث:َالطريقةَالشاذلية َ ََ ََ َََََ َ ََ َََ ََ ََ ََ َ َ ََ ََ141َ
َََّّّاململبَّاألول:َّالتعريفَّابلمرَّ ََّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ 141ََََََّّّّّيقة.ََّّ

ََََََّّّّّّاململبَّالتاين:َّمؤسسَّالمريقة. ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ141َ



 

   

 الصفحةرقمََاملوضوع
ََّّاململبَّالتالث:َّأبرزَّالشخصيات. َََّّّ َّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ142َ

َََََََّّّّّّّاململبَّالرابع:َّأبرزَّمؤلفاتَّالشاذلية. ََََّّّّ ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ143َ
َََََََّّّّّّّاململبَّالامس:َّالبي َََّّّ َََّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّعةَّالشاذلية.ََّّ ََََََّّّّّّ143َ

َََََََّّّّّّّاململبَّالسادس:َّأبرزَّالعقاجدَّوالشعاجرَّالشاذلية. ََََََََّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ144َ
َََََََّّّّّّّاململبَّالسابع:َّاألدزابَّواألورادَّاملشتهرةَّيفَّالمريقةَّالشاذلية. ََََََََّّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ146َ

َََاملبحثَالرابع:َالطريقةَالبكتاشية ََ َ ََ ََ ََََ َ ََ َََ َََ ََ ََ َ ََ ََ147َ
ََََََّّّّّّاململبَّاألول:َّالتعريفَّابلمريقة. ََّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ147َ
ََََََّّّّّّاململبَّالتاين:َّمؤسسَّالمريقة. ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ143َ

ََّّاململبَّالتالث:َّأبرزَّالشخصيات. َََّّّ َّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ154َ
َََّّّاململبَّالرابع:َّأبرزَّمؤلفاتَّا ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََََّّّّلباتاشية.ََّّ َََّّّ َََّّّ154َ

ََََّّّّاململبَّالامس:َّالبيعةَّالباتاشية. َََّّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ151َ
ََََّّّّاململبَّالسادس:َّأبرزَّالعقاجدَّوالشعاجرَّالباتاشية. َََّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ151َ

ََََّّّّاململبَّالسابع:َّاألدزابَّواألورادَّاملشتهرةَّيفَّالمريقةَّالباتاشية. َََّّّ َََََََََّّّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ154َ
َََاملبحثَاخلامس:َالطريقةَالنقشبندية ََ َ َََ ََ ََََ َ ََ َََ َََ ََ َ َ ََ ََ155َ

ََََََّّّّّّاململبَّاألول:َّالتعريفَّابلمريقة. ََّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ155َ
ََََََّّّّّّاململبَّالتاين:َّمؤسسَّالمريقة. ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ156َ
َّاململبَّالتالث:َّأبرزَّالشخص َّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََّّيات.ََّّ َََّّّ157َ

ََََّّّّاململبَّالرابع:َّأبرزَّمؤلفاتَّالنقشبندية. َََّّّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ158َ
ََََّّّّاململبَّالامس:َّالبيعةَّالنقشبندية. َََّّّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ158َ

ََََّّّّاململبَّالسادس:َّالعقاجدَّوالشعاجرَّالنقشبندية. َََّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ153َ
ََََّّّّاململبَّالسابع:َّاألدزابَّواألورادَّاملشتهرةَّيفَّالمريقةَّالنقشبندية. َََّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ162َ

َََاملبحثَالسادس:َالطريقةَالتيجانية ََ ََ ََ َََََ َ ََ َََ َ ََ ََ ََ َ ََ ََ163َ
ََََََّّّّّّاململبَّاألول:َّالتعريفَّابلمريقة. ََّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ163َ

َّاململبَّالتاين:َّمؤسسَّالم ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ 163َََََََّّّّّّريقة.ََّّ



 

   

 الصفحةرقمََاملوضوع
ََّّاململبَّالتالث:َّأبرزَّالشخصيات. َََّّّ َّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ165َ

ََََََّّّّّّاململبَّالرابع:َّأبرزَّمؤلفاتَّالتيجانية. ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ165َ
ََََََّّّّّّاململبَّالامس:َّالبيعةَّالتيجانية. ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ165َ

َّاململبَّالسادس َََّّّ ََََّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ:َّالعقاجدَّوالشعاجرَّالتيجانية.ََّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََّّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ166َ
ََََََّّّّّّاململبَّالسابع:َّأبرزَّاألدزابَّواألورادَّاملشتهرةَّيفَّالمريقةَّالتيجانية. ََََََََََّّّّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ163َ

َََاملبحثَالسابع:َالطريقةَاخلتمية ََ ََ ََََ َ ََ َََ ََ َ ََ ََ َ ََ ََ171َ
ََّّاململبَّاألول:َّالتعريفَّابل ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ َََّّّ ََّّ 171َََّّ َََََّّّّّم ريقة.ََّّ

ََََََّّّّّّاململبَّالتاين:َّمؤسسَّالمريقة. ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ171َ
ََّّاململبَّالتالث:َّأبرزَّالشخصيات. َََّّّ َّ َّ ََََََََََّّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ172َ
ََََّّّّاململبَّالرابع:َّأبرزَّمؤلفاتَّالتمية. ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ173َ

َََََّّّّّاململبَّالامس:َّال َََّّّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّبيعةَّالتمية.ََّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ173َ
ََََّّّّاململبَّالسادس:َّالعقاجدَّوالشعاجرَّالتمية. ََّّ َََََََّّّّّّّ َََّّّ ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ174َ

ََََّّّّاململبَّالسابع:َّأبرزَّاألدزابَّواألورادَّاملشتهرةَّيفَّالمريقةَّالتمية. ََّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ176َ
ََالفصلَالثَالث:َاألحزابَواألورادَ ََ َ َ ََ ََ ََ َ َ ََ ََ ََ  َ ََ ََ َ َالَصوفَيةََبنيَالتَأصيلَوالَنقدَََ َ ََََ ََ ََ  ََََ ََ ََ ََ َََ  َ َََ177َ

َّالت مهيد ََّّ َّ  ََََّّّّ178َ
َََاملبحثَاألو ل:َ  َ َ ََ َ َ ََ ََاألحزابََ ََ َ َ ََاألورادَالش رعي ةَوضوابطهاَ َ َََ َ َ ََ َََ  َ ََ ََ ََ َ َ ََ184َ
َََّّّاململبَّاألو ل:َّ  َّ َّ َََّّّ ََّّ َّفضلََّّ َّ ََّّالذ  كرَََّّّ   َّ َّالاتابَََّّّيفََََََََََّّّّّّّّّّومن زلتهََََّّّّ َََّّّ َََّّّوالسنةََََّّّّ ََََّّّّ184َ

َََّّّ َّاململبَّالت اين:َّضوابطَّاألورادَّالش رعي ة  َّ َََََََّّّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ183َ
َََاملبحثَالث اين:َ  ََ ََ ََ َ ََ ََاألحزابَواألورادَالص وفي ةَنشأهتاَوأمساؤهاَواستخداماهتاَ ََ ََ َ ََ ََ َََ َ ََ ََ َََ ََ ََ َ َََ  َ ََ ََ ََ َ َ ََ ََ ََ َ َ ََ185َ

َّ ََّّاململبَّاألو ل:َّاألدزابَّواألورادَّالص َّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ  َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّوفي ةَّنشأهتاَّوأمساؤهاَّواستخداماهتاََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ188َ
ََّّاململبَّالت اين:َّعالقةَّاألورادَّواألدزابَّابملقاماتَّواألدوالَّالص وفي ةَّوثرارهاَّاملرتت  بةَّعليها َََّّّ َََّّّ  ََّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّ َّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ132َ

َّ ََّّاململبَّالت الث:َّالن قدَّالعام َّلألدزابَّواألورادَّالص َّ َََََََّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َََََََّّّّّّّ َّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ 137َََََّّّّ َّوفي ةََّّ



 

   

 الصفحةرقمََاملوضوع
ََ الفصلَالرََ ََ ََ َ َََ َابع:َاملآخذَالَلفظَيةَالعقديَةَيفَاألحزابََواألورادَالَصوفَيةَََ  َ ََ ََ ََ َ َ ََ َََ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ََََ ََ ََ َ َ ََ ََ َ ََ ََ ََ َََ247َ

َّالت مهيد ََّّ َّ  ََََّّّّ248َ
َََ َاملبحثَاألو ل:َاملآخذَالعقدي ةَيفَاببَالر بوبي ة  ََ ََ ََ َ ََ ََ ََ ََََ ََ َ ََ ََ ََ  َ َ ََ َ َ ََ ََ211َ
ََ َاملبحثَالثاين:َاملآخذَالعقدي ةَيفَاببَاأللوهي ة َ ََ ََ َ َ ََ ََ ََ ََََ ََ َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ217َ

فات َاملبحثَالث الث:َاملآخذَالعقدي ةَيفَاببَاألمساءَوالص   ََ   َ َََ ََ ََ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ََََ ََ َ ََ ََ ََ ََ  َ ََ ََ َ ََ ََ223َ
َاملبحثَالر ابع:َمآخذَعقدي ٌةَمتفر  قٌةَيفَاألحزاب ََ َ َ ََ َ ٌََ َ  ََ ََ ٌََ ََ ََ ََ َ َََََ ََ  َ ََ ََ َ ََ َََ َواألورادَالص وفي ةَََ  َ ََ ََ ََ َ َ َََ233َ

237ََاخلامتة
َّأهم َّالنتاج  َََََََّّّّّّّ َّ َّ ََّّ238َ

َّأهم َّالت وصيات َََّّّ َّ  ََََّّّّ َّ َّ ََّّ233َ
241ََالفهارسَالعامة

َّفهرسَّاآلاي َّ َََّّّ ََّّ 242ََََََََََََّّّّّّّّّّّتَّالقرثنيةَّ
َََّّّفهرسَّاألداديثَّالنبوية ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ251َ

ََّّفهرسَّاألعالم َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ255َ
257ََّ                    فهرس البلدان واألماكن
َََََََََّّّّّّّّّفهرسَّاأللفاظَّالغريبة ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ258َ

َّفهرسَّالفرقَّواملذاهبَّوالمرق ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ253 
َّفهرسَّاملصادرَّواملراجع َّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ262َ

َّفهرسَّاملوضوعات َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّ 278َ
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